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RESUMO 

A utilização da música como motivadora em ambiente de loja tem sido explorada por 

alguns pesquisadores ao longo dos anos (Turley & Milliman, 2000). Esta pesquisa tem como 

objetivo geral analisar como o efeito da congruência do estilo musical aplicado no ambiente 

de varejo interfere no comportamento do consumidor. O relacionamento entre comportamento 

e o ambiente tem sido estudado por psicólogos por meio da disciplina de psicologia ambiental 

(Donovan & Rossiter, 1982), baseado no paradigma Estímulo – Organismo – Resposta, que 

sugere que estímulos ambientais influenciam o organismo gerando uma resposta de 

aproximação ou afastamento (Mehrabian & Russel, 1974). Atmosfera como uma ferramenta 

de marketing é definida como um espaço criado conscientemente para criar certos efeitos nos 

consumidores e influenciar sua decisão de compra (Kotler, 1973; Kellaris, 2008). Foi 

realizado um experimento de desenho fatorial 2x3 para investigar a influência da música no 

ambiente de varejo sobre o comportamento do consumidor de motivação hedônica e utilitária, 

especificamente nas respostas do modelo Prazer, Ativação e Dominância (Donovan & 

Rossiter, 1982), avaliação geral da loja e compra por impulso. A amostra foi composta por 

271 questionários completos. Os resultados encontrados foram que o consumidor de 

motivação hedônica demonstrou ser mais sensível ao estímulo ambiental, apresentando uma 

resposta mais positiva para Prazer, Ativação e Avaliação geral da loja quando a música 

congruente foi tocada. O respondente de motivação utilitária também demonstrou ser 

influenciado pela música ambiente, porém com um efeito menor do que o consumidor de 

motivação hedônica. 

 

Palavras-chaves: música ambiente, comportamento do consumidor, música na decisão de 

compra, motivação hedônica, motivação utilitária. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The use of music as a motivator in store environment has been explored by some researchers 

over the years (Turley & Milliman, 2000). This research aims to analyze how the effect of 

congruence of the musical style used in the retail environment affects the consumer behavior. 

The relationship between behavior and the environment has been studied by psychologists 

through the discipline of environmental psychology (Donovan & Rossiter , 1982), based on 

the paradigm Stimulus - Organism - Response , which suggests that environmental cues 

influence the organism generating a response of approach and avoidance (Mehrabian & 

Russel, 1974). Atmosphere as a marketing tool is defined as a consciously created space to 

create certain effects on consumers and influence their purchase decision (Kotler, 1973; 

Kellaris, 2008). An experiment 2x3 factorial design was conducted to investigate the 

influence of music in the retail environment on consumer behavior with hedonic and 

utilitarian motivation, specifically in the model Pleasure, Arousal and Dominance (Donovan 

& Rossiter, 1982), general evaluation of store and impulse buying. The sample consisted of 

271 completed questionnaires. The results were that the consumer with hedonic motivation 

proved to be more sensitive to environmental stimuli, presenting a more positive response to 

Pleasure, Arousal and General evaluation of store when congruent music was played. The 

respondent with utilitarian motivation demonstrated also be influenced by ambient music, but 

with a smaller effect than the consumer with hedonic motivation. 

Keywords: background music, consumer behavior, music in purchase decision, hedonic 

motivation, utilitarian motivation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Profissionais de marketing utilizam a música ambiente como motivadora na decisão de 

compra dos consumidores em diversos ambientes de compras devido à facilidade de 

manipulação da música e ao fato de a música ambiente ser pouco ofensiva ao consumidor 

(Kellaris, 2008). 

Kotler (1973) expôs em seu artigo que o produto tangível ou serviço era apenas uma pequena 

parte do consumo total, sendo a outra parte preenchida pelo local ou atmosfera de onde o 

produto era consumido ou comprado e, em alguns casos, a atmosfera é o produto primário. 

Atmosfera como uma ferramenta de marketing é definida por Kotler como um espaço criado 

conscientemente para criar certos efeitos nos consumidores e influenciar sua decisão de 

compra; e a atmosfera consiste em diversos elementos como luminosidade, tamanho, cheiro, 

temperatura, música, maciez, suavidade e forma. A revisão bibliográfica feita por Kellaris 

(2008) demonstra que a música foi muito utilizada como motivadora em ambientes de 

consumo. Além disso, na loja, elementos como iluminação, cor, estilo ou música podem ter 

efeitos mais imediatos sobre a tomada de decisão do que informações de marketing que não 

são enviadas no momento da compra (Baker, Grewal & Parasuraman, 1994; Spence, et al., 

2014). 

A música de fundo é conhecida por afetar o comportamento humano e particularmente o 

comportamento do consumidor. Estudos experimentais demonstraram que elementos musicais 

como ritmo e nível do som (volume) afetam o comportamento do consumidor (Guéguen & 

Jacob, 2010). Os estudos que tratam dessa variável estão à luz do modelo EOR (Estímulo, 

Organismo e Resposta), ou seja: estímulos ambientais impactam no organismo - que por sua 

vez, gera uma resposta (Mehrabian & Russel, 1974). Dentro deste modelo teórico há o 

modelo PAD (Prazer, Ativação e Dominância), prazer é o quanto o indivíduo se sente bem no 

ambiente; Ativação – nível de estímulo gerado pelo ambiente; e Dominância – o quanto o 

indivíduo se sente livre ou dominado para se movimentar no ambiente (Donovan & Rossiter, 

1982). A Dominância deixou de ser estudada após a pesquisa de Russell e Pratt (1980) pois 

não gerava variância nos dados. Nesta tese manteremos as três dimensões para uma melhor 

aplicação do modelo teórico. 
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Quando entramos na questão de congruência do estímulo ambiental com o contexto em que 

ele está inserido, existem poucos estudos que evidenciam o efeito da congruência do estímulo 

(música) com o ambiente (Demoulin, 2011; Guéguen & Jacob, 2010; Mattila & Wirtz, 2001; 

Yamasaki, Yamada & Laukka, 2015). O efeito da congruência é mais estudado na 

propaganda, onde a congruência entre o objeto anunciado e o entorno gera avaliações mais 

positivas (Lantos & Graton, 2012; Galan, 2009; Demoulin, 2011). No caso da música, seria a 

música mais adequada a ser tocada naquele ambiente de loja que geraria avaliações mais 

positivas. 

De acordo com Batra e Ahtola (1990) existem duas formas de se avaliar comportamento do 

consumo ou a motivação do consumidor: (1) por meio da dimensão utilitária e (2) por meio da 

dimensão hedônica. O consumidor com motivação utilitária é caracterizado por ser objetivo e 

direto na realização da tarefa. Já o consumidor com motivação hedônica busca uma 

experiência prazerosa (Hirschman & Holbrook, 1982). 

Os gaps de pesquisa encontrados na revisão teórica foram: (1) examinar a dimensão 

Dominância do modelo PAD, que foi uma dimensão retirada por Russell e Pratt (1980); (2) 

estudar a relação da motivação hedônica e utilitária no ambiente de varejo comparando os 

resultados; (3) estudar os consumidores de motivação hedônica versus consumidores de 

motivação utilitária sobre o modelo PAD; e por fim, (4) verificar os resultados gerados pela 

influência da música ambiente congruente ou incongruente sobre os consumidores de 

motivação hedônica e utilitária. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Diante das questões apresentadas na introdução, formula-se o seguinte problema de pesquisa: 

qual efeito da congruência da música no ambiente de loja sobre o comportamento do 

consumidor? 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Para responder o problema de pesquisa, identifica-se como objetivo geral: Analisar o efeito da 

congruência da música aplicado no ambiente de loja interfere no comportamento do 

consumidor com motivação de compra utilitária e hedônica. 

Os objetivos específicos que nortearam essa pesquisa foram: 

Analisar o efeito da congruência da música no ambiente de loja 

Analisar a relação entre a música ambiente e as dimensões Prazer, Ativação e Dominância 

Analisar se a música ambiente altera a avaliação geral da loja 

Analisar a diferença entre motivação hedônica e utilitária em relação à música ambiente 

Analisar o efeito da música sobre a compra impulsiva. 

 

 

1.3   JUSTIFICATIVA 

 

 

A utilização da música como motivadora em ambiente de loja tem sido explorada por alguns 

pesquisadores ao longo dos anos (Milliman, 1982; Yalch & Spangenberg, 1988; Areni & 

Kim, 1993; Dubé et al., 1995; Hui et al., 1997; Turley & Milliman, 2000; Mattila & Wirtz, 

2001; Sweeney & Wyber, 2002; Broekemier et al., 2008; Vaccaro et al., 2009; Guéguen & 

Jacob, 2010; Mandila & Gerogiannis, 2012; Petruzzellis, Chebat & Palumbo, 2015). Os 

estudos que relacionam música e comportamento do consumidor demonstram dificuldades de 

generalização devido a muitas vezes serem realizados em um único ambiente, dificultando a 

comparação de resultados (Guéguen & Jacob, 2010; Ballantine & Wong, 2007; Broekemier, 

Marquardt & Gentry, 2008). 

O tema música como aspecto ambiental ainda desperta interesse e, apesar de ser um fenômeno 

muito pesquisado, ainda há questões científicas a serem respondidas (Maciel, et al., 2010; 

Hynes & Manson, 2016); como o fato da congruência da música ambiente. Foram 

encontrados estudos teóricos e empíricos sobre a congruência da música com o advertising 
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(Kellaris, et al., 1993; Lantos & Graton, 2012; Galan, 2009; Becker-Olsen, 2006). Com 

relação à congruência da música com o ambiente, foram encontrados poucos estudos 

empíricos, demonstrando ser um tema pouco explorado (Mattila & Wirtz, 2001; Demoulin, 

2011). 

Quanto à questão da motivação do consumidor (hedônica e utilitária) ainda há um debate forte 

a respeito da definição de o que é valor hedônico ou utilitário e o que é motivação hedônica 

ou utilitária. Os estudos empíricos não realizaram uma comparação com o consumidor de 

motivação hedônica versus utilitária, existem estudos separados sobre as motivações do 

consumidor (Arnold & Reynolds, 2003; Hirschman & Holbrook, 1982; Patel & Sharma, 

2009; Batra & Ahtola, 1990). 

Outro ponto a ser explorado por esta presente pesquisa é o modelo PAD, que se trata das 

dimensões Prazer, Ativação e Dominância. Prazer é o quanto o ambiente é prazeroso para o 

consumidor, impactando no desejo do mesmo de permanecer no ambiente. Ativação é 

referente ao efeito do estímulo, o quanto o consumidor se permanece ativo e desperto na loja. 

Dominância é o quanto o consumidor se sente livre para atuar no ambiente (Donovan & 

Rossiter, 1982). Esta dimensão foi desconsiderada a partir do trabalho de Russell e Pratt 

(1980), pois, não apresentou consistência com as outras dimensões. Esta pesquisa considerou 

o modelo PAD completo para verificar se o mesmo ocorre em um ambiente de fast fashion, e 

no contexto brasileiro. 

A compra por impulso foi implementada nesta pesquisa devido a definição teórica descrita 

por Donovan e Rossiter (1982), que dizem que quando o consumidor passa por um estímulo 

ambiental muito forte, ele tende a racionar menos sobre a sua compra. Esse fenômeno pode 

resultar em uma compra por impulso. 

Portanto, esta pesquisa se justifica por buscar relacionar que tipo de influência a música 

congruente ou incongruente exerce sobre o consumidor com motivação hedônica e utilitária, 

nas questões do modelo PAD, avaliação geral da loja e compra impulsiva. O método utilizado 

foi o experimento, que é a metodologia utilizada para manipular estímulos e verificar os 

resultados sobre as variáveis dependentes (Evans & Berman, 1995; Montgomery, 2002; Field, 

2005). As contribuições teóricas e empíricas desta pesquisa servirão para nortear futuros 

estudos sobre o comportamento do consumidor no ambiente de varejo, especificamente sobre 

as suas motivações e os estímulos ambientais. 
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Esta tese está organizada em quatro capítulos, sendo o primeiro apresentando uma breve 

descrição do tema, problema, e justificativa; o segundo apresenta a revisão da literatura 

fornecendo um embasamento teórico para a construção das hipóteses; o terceiro capítulo 

apresenta a metodologia do experimento, bem como os resultados da pesquisa; o quarto e 

último capítulo apresenta as considerações finais e limitações da pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os tipos de varejo e ambiente de loja, os conceitos teóricos 

que envolvem música no âmbito da psicologia, ambientação de loja, congruência da música 

com o ambiente e motivação hedônica e utilitária.  

 

 

2.1 TIPOS DE VAREJO E AMBIENTE DE LOJA 

 

Neste primeiro item será discutido a questão do ambiente de varejo, sua definição e 

movimentação de vendas no contexto brasileiro. 

 

2.1.1 Varejo 

 

 

O varejo é considerado o ponto intermediário entre o fabricante e o consumidor, pois nele são 

realizadas as vendas de bens e serviços para o consumidor final, tanto para uso pessoal, 

quanto domiciliar. O varejista se difere do atacadista pelo fato de que o seu objetivo é a venda 

de produtos ou serviços para o consumidor final; já no atacado a venda ocorre para clientes 

institucionais (Evans & Berman, 1995; Churchill & Peter, 2000; Kotler & Keller, 2005). 

Segundo Evans e Berman (1995) o varejista geralmente executa 4 funções: Ele é responsável 

por oferecer uma variedade de produtos de diferentes fornecedores para o consumidor final;  

por fornecer informações ao consumidor por meio de propagandas, anúncios e vendas 

personalizadas;  ele é  responsável pelo estoque de produtos, marcação de preços e  

determinação da localização do produto no ponto de venda; e, por fim, finalização da 

transação, oferecendo políticas de crédito e outras transações financeiras. 
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Existem diferentes tipos de varejo, o Quadro 01, apresenta os principais e uma breve 

descrição. 

 

Quadro 01- Tipo e descrição dos ambientes de varejo 

Classificação Descrição 

Lojas especializadas Lojas que operam com um número limitado de 

categorias de produtos.  

Lojas de linhas limitadas Lojas que oferecem sortimento especializado de 

poucas categorias de produtos. 

Supermercados Grandes estabelecimentos estruturados em 

departamentos que oferecem um estoque amplo de 

mantimentos (produtos perecíveis e laticínios), e 

complementados por uma diversidade de 

mercadorias de conveniência. 

Lojas de departamento Estabelecimentos que operam com diversas linhas 

de mercadorias, como roupas e acessórios, tanto 

masculinos quanto femininos, pequenos utensílios 

e móveis domésticos. 

Lojas de desconto Grandes lojas que incorporam aspectos da 

estratégia da comercialização dos supermercados. 

Tentam marcar o preço das mercadorias com 

pequena margem de lucro. 

Lojas de variedades Estabelecimentos que vendem uma diversidade de 

mercadorias na faixa de preços baixos e populares. 

Geralmente produtos de papelaria, artigos para 

presente, brinquedos e utilidades domésticas. 

Lojas de conveniência Instituição varejista cuja principal vantagem é a 

conveniência da localização e do horário de 

funcionamento. Grande margem de lucro e alta 

rotatividade de estoque. 

Fonte: adaptado de Evans e Berman (1995) e Churchill e Peter (2000) 

De acordo com Evans e Berman (1995) é importante categorizar os ambientes de varejo, pois, 

facilita o estudo dos mesmos e possibilita replicação de resultados. Os estudos de varejo por 

grupo fornecem dados sobre suas características e orientação, bem como impactos ambientais 

(Evans & Berman, 1995; Baker, et al., 2002). 
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O ambiente da loja ou atmosfera da loja é composto por todos os atributos físicos de uma loja 

de varejo ou um grupo de lojas que são usados para desenvolver uma imagem e atrair clientes. 

Esta atmosfera afeta o cliente em seu humor, no tempo gasto na loja, na compra por impulso, 

e no posicionamento da loja (Evans & Berman, 1995, Donovan & Rossiter, 1982). 

2.1.1.1 Setor de Fast Fashion 

 

Lojas de fast fashion são caracterizadas pelo rápido lançamento de novas roupas e acessórios 

a baixo preço. Um exemplo dessas lojas são a Zara, Riachuelo, C&A, etc.  Esse tipo de loja 

possui um ciclo rápido de troca de produtos, geralmente são somente algumas semanas (Kim 

& Kim, 2016). Sua característica também está relacionada a se adaptar as novas tendências de 

moda, realizando uma rápida troca de produtos (Sapper, 2016). 

O Gráfico 01 apresenta a receita líquida de venda separando os subsetores do varejo no 

primeiro semestre de 2015. 

Gráfico 01 – Receita líquida de venda do setor de varejo. 

 

Fonte: IBGE, 2016. Dados em bilhões de reais. 
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Conforme apresentado no Gráfico 01 os subsetores de hipermercados e produtos 

farmacêuticos são os que mais geram receita líquida de venda. As lojas de departamento 

geraram em média R$ 100 bilhões de receita líquida no primeiro semestre de 2015.  

O ambiente de loja em que foi situado o experimento é o ambiente de fast fashion, a qual se 

trata de uma loja de departamento. Porém, de acordo com SEBRAE (2014) a loja de fast 

fashion se diferencia de uma loja de departamento de moda pelos seguintes quesitos, 

conforme apresentados no Quadro 02. 

 

Quadro 02 – Descrição lojas de moda padrão e fast fashion 

 Modelo Padrão Fast fashion 

Coleções Sazonais – semestrais Minicoleções – semanais 

Tempo de produção 24 meses Poucas semanas 

Preços Variados Baixos e competitivos 

Lançamento Coleções Temas 

Orientações Estilistas Consumidor 

Tendências Maior risco Menor risco 

Prioridade Identidade e estilo Lucro 

Fonte: SEBRAE, 2014. 

De acordo com o Quadro 02, pode se observar que o modelo de fast fashion tem um giro de 

produtos mais rápido que os modelos de lojas de moda. Ou seja, os produtos são escolhidos 

de acordo com temas em alta no momento e assim que esse tema tem uma baixa procura, a 

loja expõe novos produtos. A orientação do mercado de fast fashion é voltada para o 

consumidor visando oferecer um produto que está em alta para conseguir lucro. Como os 

produtos são distribuídos de acordo com temas que estão em moda, os consumidores deste 

tipo de loja buscam mais prazer na compra, por isso se configuram mais hedônicos. 
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2.1.2 Atmosfera da loja 

 

 

O primeiro estudo a consolidar o termo “Atmosfera” pela perspectiva do marketing foi Kotler 

(1973), em seu artigo Atmospherics as a marketing tool. Este termo parte do princípio de que 

as pessoas respondem a estímulos além do produto em si, ou seja, todos os outros objetos 

presentes no ambiente influenciam sua decisão de compra. 

Nesse sentido, atmosfera é o esforço de se criar um ambiente de compras que produza efeitos 

emocionais nos consumidores e aumente a probabilidade de compra (Kotler, 1973); a 

atmosfera da loja não influencia somente o emocional, mas também a maneira com a qual o 

consumidor tende a se comportar e a agir (Guéguen & Jacob, 2010; Maciel, et al., 2010; 

Broekemier, et al., 2008; Vaccaro, et al. 2011). Kotler (1973) divide atmosfera em quatro 

sentidos: o primeiro como sendo a dimensão visual – cor, brilho, tamanho e formato; o 

segundo é a dimensão auditiva – volume e ritmo; dimensão tátil – maciez, suavidade e 

temperatura; e, por último, dimensão olfativa – aroma e frescor. O quinto sentido, o paladar, 

não se aplica no conceito de atmosfera, pois a atmosfera não pode ser provada. 

Berman e Evans (1995) dividem o estímulo atmosférico em quatro categorias, e Turley e 

Milliman (2000) acrescentaram mais uma categoria (variáveis humanas) para uma melhor 

compreensão do fenômeno. As variáveis ambientais são: Variáveis externas – sinais externos, 

entradas, display das janelas exteriores, altura do prédio, largura do prédio, cor do prédio, 

lojas arredores, gramados e jardins, endereço e localização, estilo da arquitetura, áreas 

arredores, disponibilidade de estacionamento, congestionamento e tráfego e paredes 

exteriores; Variáveis internas gerais – pisos e carpetes, esquema de cores, iluminação, música, 

uso de amplificadores de som, cheiro, fumaça de tabaco, largura dos corredores, composição 

das paredes, pintura e papéis de parede, composição do teto, merchandise, temperatura e 

limpeza; Variáveis de layout e design – design do local e alocação, posicionamento do 

merchandise, agrupamento do merchandise, local das estações de trabalho, localização dos 

equipamentos, localização das caixas registradoras, locais de espera, salas de espera, locais de 

departamento, fluidez do tráfego, prateleiras e estantes, filas de espera, mobília e áreas 

mortas; Variáveis de decoração e ponto de compra – display do ponto de compra, sinais e 

cartões, decoração das paredes, diplomas e certificados, fotos, obras de arte, display dos 
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produtos, instruções úteis e display dos preços; Variáveis Humanas – características dos 

funcionários, uniforme dos funcionários, crowding, características dos clientes e privacidade.  

Especificamente no varejo, as variáveis internas, como a música, iluminação e o design da 

loja, podem gerar efeitos mais imediatos na tomada de decisão do consumidor do que outros 

inputs que não estão presentes no ponto de venda, como um anúncio de televisão (Turley & 

Milliman, 2000; Baker et al., 1994, Baker et al., 2002, Grewal et al., 2003). 

Vieira e Torres (2014) estudaram a questão da ativação em um ambiente de varejo, buscando 

relacionar com a motivação do consumidor. O resultado encontrado na pesquisa foi que a 

orientação do consumidor em um ambiente de varejo modera a sua percepção de ativação. 

Demoulin (2011) encontrou que quanto mais congruente é o estímulo ambiental com o 

ambiente de varejo, melhor será a avaliação do consumidor com relação à satisfação, ao 

prazer e à ativação. 

2.1.3 Música no âmbito da psicologia ambiental 

 

 

O relacionamento entre comportamento e o ambiente tem sido estudado por psicólogos por 

meio da disciplina de psicologia ambiental (Donovan & Rossiter, 1982). No entanto, a 

psicologia ambiental foi utilizada fortemente na questão de aproximação e afastamento – 

baseada no paradigma E-O-R (Estímulo – Organismo – Resposta) que sugere que estímulos 

ambientais resultam em comportamentos de aproximação e afastamento. Mehrabian e Russel 

(1974) descrevem estímulo – organismo – resposta como um paradigma que relaciona 

características do ambiente com o comportamento de aproximação e afastamento dentro do 

mesmo ambiente, moderado pelo estado emocional do indivíduo potencializado pelo 

ambiente. 

O Estímulo consiste em como o ambiente é visto pelo indivíduo em um momento específico. 

O ambiente inclui todos os estímulos – produtos, marcas, logos, pacotes, preços, o boca-a-

boca, jornais, televisão. Ou seja, é tudo aquilo que interage com o consumidor no ambiente 

(Jacoby, 2002). 

O Organismo é um componente de representação individual de reações emocionais 

(temperamentais) ao ambiente. Reações temperamentais são definidas como o nível de estado 

emocional do indivíduo perante a situação apresentada. O estado emocional fornece uma 
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descrição de como aquele indivíduo irá se comportar. Este item também inclui avaliações de 

experiências anteriores, crenças, motivações, personalidade do indivíduo, expectativa; enfim, 

todos esses itens agem como influenciadores no indivíduo (Vieira, 2012, Jacoby, 2002). 

A Resposta consiste em fatores conscientes e não conscientes do indivíduo que recebeu o 

estímulo e o avaliou. Essa resposta resulta no comportamento de aproximação e afastamento 

(Vieira, 2012, Jacoby, 2002, Mehrabian, 1996). Aproximação se trata de respostas positivas 

ao ambiente, no qual a pessoa sente a necessidade de permanecer naquele ambiente e explorá-

lo.  O comportamento de afastamento se manifesta quando a pessoa não quer permanecer na 

loja ou passar um tempo olhando ou explorando a loja (Turley & Milliman, 2000).  

Um dos modelos desenvolvidos para medir aproximação e afastamento é conhecido como 

modelo PAD (Prazer, Ativação e Dominância). O modelo PAD consiste em três dimensões 

emocionais: Prazer – dimensão que se refere a quanto o consumidor se sente bem, feliz e 

satisfeito; Ativação – dimensão que se refere ao grau que o consumidor se sente estimulado, 

alerta ou ativo perante a situação apresentada; e por fim, Dominância – dimensão que se 

refere a quanto o indivíduo se sente dominado ou livre para atuar perante a situação. Esse 

modelo foi desenvolvido por Mehrabian-Russell e testado por Donovan e Rossiter (1982) e é 

constituído por 36 itens conforme apresentado no Quadro 03. 

 

Quadro 03 – Modelo PAD 

Prazer Ativação Dominância 

Aborrecido – Agradado Calmo – Emocionado Autônomo – Guiado 

Tranquilo – Entediado Frenético – Apático Ignorado – Importante 

Satisfeito – Insatisfeito Quieto – Inquieto Controlador – Controlado 

Melancólico – Alegre Motivado – Indiferente Influenciado – Influente 

Esperançoso – Desesperançoso Estimulado – Relaxado Independente – Dependente 

Feliz – Infeliz Sonolento – Desperto Submisso – Dominante 

Fonte: MARCELINO, et al. (2011). 

 

O modelo PAD pode ter uma interação condicional entre prazer e ativação, portanto, em um 

ambiente neutro, uma ativação moderada aumenta o comportamento de aproximação, 
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entretanto níveis muito baixos ou muito altos de ativação levam a comportamentos de 

afastamento. Em um ambiente agradável, quanto maior ativação, maior será o comportamento 

de aproximação; já em um ambiente não agradável, quanto maior a ativação, maior será o 

comportamento de afastamento (Donovan & Rossiter, 1982). 

 

2.1.4 Música e comportamento do consumidor 

 

 

Em tópicos como comportamento do consumidor a música é utilizada para fornecer 

recuperação de memória, processos de informação, formação de atitude, emoções, etc. 

(Kellaris, 2008). Bitner (1992) descreve que quando o ambiente é prazeroso, o consumidor 

tende a ficar mais confortável e a ficar mais tempo na loja, se tornando mais flexível a gastar 

mais do que planejado e tendendo a retornar a loja em outro momento. A música é utilizada 

nas pesquisas sobre o comportamento do consumidor como variável independente ou como 

estímulo por causa da sua grande variedade cognitiva e afetiva (Kellaris, 2008; Guéguen & 

Jacob, 2010; Andrade & Barbosa, 2009). 

 

Guéguen e Jacob (2010) realizaram um estudo em uma floricultura no qual os consumidores 

foram expostos a um ambiente com músicas românticas, com músicas pop (músicas 

usualmente tocadas em floriculturas) e sem música. O resultado obtido foi que os 

consumidores passavam mais tempo na loja quando a música romântica era tocada, mas não 

encontraram correlação entre música romântica, música pop e ambiente sem música quando o 

fator escolhido foi o ticket médio gasto pelos consumidores.  

 

O estudo de Broekemier, et al. (2008) buscou determinar quais das duas dimensões da 

música, feliz/triste ou dentro do gosto popular/fora do gosto popular, tinham efeitos 

significantes em relação à intenção de compra. A pesquisa demonstrou que quando os 

respondentes foram expostos à dimensão feliz, houve um efeito direto com intenção de 

compra, entretanto a intenção de compra foi maior quando tocada a música feliz/dentro do 

gosto popular. 
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Mandila e Gerogiannis (2012) estudaram a relação entre estilo musical, satisfação e o 

montante de dinheiro gasto em loja. O tipo de música demonstrou não influenciar em grande 

medida a quantidade de dinheiro que o consumidor pretende gastar (intenção de compra), 

porém o estilo musical jazz e lounge music demonstraram ter forte influência e fizeram com 

que o consumidor gastasse mais. Além disso, o estudo também demonstra que o volume da 

música e o gênero musical afetam na satisfação dos consumidores. 

 

Outros estudos relacionaram gêneros musicais à percepção de tempo que o consumidor 

permanece na loja (diferenciando gêneros masculino e feminino), ao humor do consumidor 

durante a experiência de compra, à decisão de retorno à loja (Maciel, et al., 2010) e à atitude 

de aproximação/afastamento. O estudo utilizou como gêneros musicais forró, gospel, soul e 

axé, demonstrando que existem diferenças significativas de percepção de tempo permanecido 

na loja em relação ao estilo musical (axé com maior score e soul com menor score). Em 

relação ao gênero (masculino e feminino), os homens são menos sensíveis às variações de 

ritmo musical. Com relação ao humor do consumidor o gênero axé foi o que provocou 

sensações menos positivas aos consumidores de ambos os sexos, e se tratando da 

probabilidade de retorno, o gênero musical axé foi o que obteve a menor média.  

 

Marcelino et al. (2011) buscaram identificar a influência da música de fundo nas atitudes de 

comportamento e aproximação através do modelo PAD (Prazer, Ativação e Dominância), e 

também buscou identificar qual gênero é mais influenciado pelo estímulo ambiental sonoro. A 

pesquisa demonstrou que o gênero musical gospel causou um maior nível de aproximação e o 

gênero musical que causou maior afastamento foi o axé.  

 

Também baseado no modelo PAD, Andersson, et al. (2012) procuraram explorar se a música 

tocada no ambiente de varejo afeta o comportamento do consumidor utilizando gênero 

(masculino/feminino) como moderador. Os resultados demonstraram que consumidores do 

sexo feminino foram mais positivos quando presente no ambiente sem música ou com 

músicas lentas, e consumidores do sexo masculino foram mais positivos quando presentes no 

ambiente com música e com música de ritmo acelerado. Um ponto interessante encontrado na 

pesquisa é que a música ambiente afetou negativamente o nível de satisfação, porém o 

consumidor tendeu a aumentar o ticket médio quando presente no ambiente com música.  
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Com base na revisão bibliográfica apresentada neste projeto, foram acrescentados estudos 

relacionando música e ambiente a partir do quadro de Turley e Milliman (2000).  

 

Quadro 04 – Resumo dos principais estudos de 1966 a 2000 

Referências Amostra Design do 

estudo 

Variáveis 

independente

s 

Variáveis 

dependentes 

Principais resultados 

Smith & 

Curnow 

(1966) 

1.100 

consumidores 

efetivos de 

supermercados 

Experimento 

de campo 

Música -Vendas 

-Tempo 

-Taxa de intensidade 

sonora 

Acreditava se que o tempo na loja 

e as vendas seriam negativamente 

relacionadas com a musica alta. O 

tempo na loja foi 

significativamente menor na 

condição de musica alta, mas as 

vendas totais não foram 

influenciadas pela sonoridade da 

música. No entanto, as vendas por 

minuto aumentaram desde que os 

clientes passaram menos tempo 

na loja. 

Milliman 

(1982) 

Consumidores 

efetivos de 

supermercado 

Experimento 

de campo 

Andamento da 

música 

-Volume de vendas 

-Ritmo do trafego 

-Atenção à música 

O ritmo da música apresentou 

estar relacionado tanto com o 

ritmo do tráfego quanto com o 

volume de venda, mas não 

demonstrou estar relacionado com 

a atenção do consumidor. 

Milliman 

(1986) 

Reais 

frequentadores 

de restaurantes 

Experimento 

de campo 

Andamento da 

música 

-Tempo de serviço 

-Tempo do consumidor 

na mesa 

-Grupos de 

consumidores que 

deixaram o restaurante 

antes de se sentarem a 

mesa 

- Volume de alimentos 

comprados 

-Volume de compras 

do Bar 

- Margem bruta 

O ritmo da música influenciou o 

tempo do cliente na mesa, as 

compras no bar, e a margem 

bruta. A música não influenciou 

no tempo de serviço, na compra 

de alimentos, e no tempo de 

espera dos consumidores que 

deixavam o ambiente antes de se 

sentarem a mesa. 

Yalch & 

Spangenberg 

(1988) 

86 

consumidores 

Experimento 

de campo 

-Departamento 

de compras 

-Variação da 

música 

-Tempo de 

compras  

-

Características 

do consumidor 

- Modelo PAD (Prazer, 

Ativação e 

Dominância) 

-Dinheiro gasto 

-Gosto musical 

Consumidores mais jovens 

relataram passar mais tempo 

fazendo compras quando a música 

de fundo foi tocada, enquanto os 

clientes mais velhos perceberam 

que passaram mais tempo na loja 

quando a música foi tocada em 

primeiro plano. As condições 

musicais tiveram efeitos 

significativos sobre a Ativação, 

mas não no prazer ou dominância. 

Yalch & 

Spangenberg 

(1990) 

Cliente de loja 

de 

departamento 

Experimento 

de Campo 

- Música 

- Idade 

- Humor 

- Comportamento 

impulsivo 

- Gosto musical 

Consumidores preferiram a 

música em primeiro plano do que 

a música de fundo de acordo com 

os grupos de idade. Consumidores 

mais jovens relataram aumento do 

tempo na loja com a música de 

fundo, enquanto clientes mais 

velhos reagiram melhor quando a 
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música estava em primeiro plano. 

Consumidores fizeram menos 

compras impulsivas quando a 

música estava em primeiro plano.  

Areni & 

Kim (1993) 

Consumidores Experimento 

de campo 

-Música 

- Sexo 

-Tipo de 

consumidor 

- Idade 

- Busca de informações 

- Comportamento de 

compra 

- Comportamento de 

consumo 

- Tempo gasto em 

compras 

Música clássica resultou em 

vendas significativamente mais 

elevadas. 

Chebat, et 

al., (1993) 

427 alunos de 

graduação 

2x3 desenho 

fatorial 

- Estímulo 

Visual 

- Andamento 

da música 

-Nível de atenção 

- Humor 

- Estimativa de tempo 

O estudo demonstrou que a 

música afetou as variáveis 

dependentes, no entanto, afetou 

principalmente elas como 

moderador. Música diminui os 

efeitos de estímulos visuais em 

um ambientam de varejo. 

Yalch & 

Spangenberg 

(1993) 

Consumidores Experimento 

de campo 

-Música 

-Departamento 

-Tempo da 

semana 

- Idade 

-Sexo 

-Preferência 

musical 

-Tamanho do 

grupo 

- Percepção musical 

- Humor 

- Comportamento de 

compra 

-Percepções de 

mercadorias 

- Percepção da loja 

Os efeitos da música tendem a 

variar de acordo com o tipo de 

cliente e do departamento. 

Homens mais jovens avaliaram 

melhor a música em primeiro 

plano, mulheres mais velhas 

avaliaram melhor a música de 

fundo. 

Gulas & 

Schewe 

(1994) 

76 

consumidores 

de 

supermercado 

Estudo de 

campo 

Estilo Musical - Tempo gasto em 

compras 

- Atributos de loja 

- Emoções 

- Itens comprados 

-Volume de gastos 

Os Baby boomers consumiram 

mais na condição de rock clássico 

do que os consumidores mais 

velhos na condição musical das 

Big bands.  No entanto, 66% da 

amostra não conseguia se lembrar 

da música que tocava enquanto 

eles compravam. 

Dubé, et al. 

(1995) 

270 alunos de 

graduação 

Experimento 

de 

laboratório 

-Prazer 

-Ativação 

-Desejo de se afiliar 

-Pensamento 

retrospectivo 

-Listagem 

A música influenciou as 

interações entre comprador 

vendedor, pelo desejo de se afiliar 

a loja. 

Hui, Dubé & 

Chebat 

(1997) 

116 estudantes 

de graduação 

Experimento 

de 

laboratório  

Música 

agradável 

-Tempo estimado 

- Avaliação emocional 

do ambiente 

- Resposta emocional 

para o “esperar” 

- Recomendação do 

serviço 

Os resultados indicaram que a 

música produz efeitos 

significativos em todas as quatro 

variáveis dependentes e que esses 

efeitos são moderados pelo fato 

de os consumidores gostarem ou 

não da música. Música agradável 

faz com que os consumidores 

avaliem mais positivamente o 

tempo de espera do consumidor. 

Fonte: Turley e Milliman (2000). 

 

Dando continuidade ao trabalho de Turley e Milliman (2000), foram pesquisados artigos que 

utilizavam música em ambiente de loja e modelo PAD no período de 2000 até março de 2016. 

Os resultados são apresentados no quadro 05. 
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Quadro 05 – Resumo dos principais estudos de 2000 a 03/2016. 

Referências Amostra Design do 

estudo 

Variáveis 

independentes 

Variáveis 

dependentes 

Principais resultados 

Mattila & 

Wirtz (2001) 

247 

consumidores 

Experimento 

de campo 

- Música 

- Cheiro 

- Ativação 

- Prazer 

- Aproximação e 

afastamento 

- Envolvimento com 

a loja 

- Satisfação 

Quando cheiro ambiente e a 

música são congruentes entre eles, 

os consumidores tendem a avaliar 

mais positivamente o ambiente, 

apresentam maiores níveis de 

aproximação, e comportamento 

de compra impulsiva. Também 

avaliaram mais positivamente a 

satisfação do que quando os 

estímulos ambientais estavam em 

desacordo entre eles. 

Chebat, et 

al., (2001) 

536 alunos de 

graduação 

Experimento 

de 

laboratório 

- Ritmo da 

música 

ambiente 

- Força dos 

argumentos 

 

- Processamento de 

informação 

- Número de 

pensamentos 

- Profundidade da 

informação 

processada 

- Atitude perante o 

serviço 

- Intenção de compra 

Baixo nível de ativação aumenta a 

atividade cognitiva, aumentando a 

capacidade de memorização e 

aprendizagem. Quanto mais 

profunda a atividade cognitiva, 

mais negativa é a atitude perante 

o funcionário durante a visita a 

loja. 

Dubé & 

Morin 

(2001) 

110 

consumidores 

Experimento 

de campo 

Intensidade de 

prazer (música 

de fundo) 

- Atitude perante o 

espaço de serviço 

- Atitude perante o 

pessoal de vendas 

- Avaliação da loja 

A intensidade de prazer 

influenciou sobre a avaliação da 

loja. Os resultados indicaram um 

efeito de mediação sobre a atitude 

perante o ambiente de serviço e 

sobre o pessoal de vendas. 

Sweeney & 

Wyber 

(2002) 

128 alunos de 

graduação 

Experimento 

de 

laboratório 

Música de 

fundo (estilo 

musical e ritmo) 

- Qualidade do 

serviço 

- Qualidade do 

merchandise 

- Modelo PAD  

O estilo musical adequado ao 

gosto do consumidor gera 

avaliação mais positiva na 

qualidade do serviço e na 

qualidade do merchandise. 

Garlin & 

Owen (2006) 

32 estudos Meta análise Música de 

fundo 

- Resposta afetiva 

- Retorno financeiro 

- Efeitos de tempo 

- Comportamento 

-Patronage intention 

Familiaridade com a música tem 

efeito sobre patronage intention. 

A presença da música em um 

ritmo mais lento e um volume 

confortável tem influência na 

resposta afetiva e no 

comportamento do consumidor. 

Broekemier, 

et al. (2008) 

126 

consumidores 

Experimento 

de 

laboratório 

Música (Feliz – 

Triste) 

Intenção de compra A música feliz/triste tem efeito 

significante na intenção de 

compra. Consumidores expostos à 

música feliz avaliaram mais 

positivamente em relação à 

intenção de compra. 

Guéguen, et 

al. (2008) 

40 

consumidores 

de cerveja 

Experimento 

de campo 

Música 

ambiente 

(Rápida – Lenta 

e diferentes 

estilos musicais) 

- Número de bebidas 

pedidas 

- Total de tempo 

gasto para beber cada 

copo de cerveja 

- Número de goles 

Quando a música ambiente era 

muito alta os consumidores 

tendem a consumir mais e reduz o 

tempo gasto na loja, diminuindo a 

interação entre os clientes. 

Andrade & 

Barbosa 

(2009) 

52 mulheres 

incluindo 

consumidores 

e funcionárias. 

Experimento 

de campo 

Música - Tempo percebido 

- Intenção de retorno 

A música ambiente influenciou 

positivamente as vendedoras da 

loja. As vendedoras transmitiram 

essa influência para os 

consumidores, que por sua vez, 
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avaliaram positivamente a 

intenção de retorno à loja.  

Vaccaro, et 

al (2009) 

248 estudantes Experimento 

de campo 

- Música 

- Cheiro 

- Tempo gasto 

- Envolvimento com 

o produto 

- Imagem da loja 

- Intenção 

Comportamental 

A música ambiente e consistente 

com o ambiente de loja influencia 

no tempo gasto, envolvimento 

com produto e comportamento do 

consumidor. 

Cheng, et al. 

(2009) 

128 

consumidores 

Experimento 

de 

laboratório 

- Música 

(Rápida – 

Lenta) 

- Cor (Quente – 

Fria) 

- Prazer e Ativação Música e cor tem efeito 

significante nas emoções dos 

respondentes. Música rápida e cor 

quente demonstraram influenciar 

mais positivamente no prazer e na 

ativação. 

Guéguen & 

Jacob (2010) 

120 

consumidores 

Experimento 

de campo 

Estilo musical - Total de tempo 

- Total de dinheiro 

Consumidores expostos à música 

romântica avaliou mais 

positivamente o total de dinheiro 

gasto na loja. 

Maciel, et al 

(2010) 

782 

consumidores 

Experimento 

de campo 

Estilo musical - Tempo percebido 

- Humor 

- Intenção de retorno 

Os diferentes estilos musicais 

influenciaram na percepção de 

tempo e no humor do consumidor. 

Marcelino et 

al (2011) 

782 

consumidores 

Experimento 

de Campo 

Música Aproximação e 

Afastamento (PAD) 

O estilo musical condizente com a 

cultura local influenciou 

positivamente na aproximação do 

consumidor e o estilo musical não 

condizente gerou afastamento. 

Vaccaro, et 

al (2011) 

248 

consumidores 

Experimento 

de campo 

Música de 

fundo 

- Três dimensões 

emocionais (Feliz, 

triste e irritado) 

- Experiência prévia 

de compras 

- Patronage intention 

no varejo e serviço 

A música de fundo se relacionou 

com a experiência previa do 

consumidor. A música de fundo 

influenciou na variável patronage 

intention. 

Mandila & 

Gerogiannis 

(2012) 

200 

consumidores 

Pesquisa de 

Corte 

transversal 

Estilo musical - Tempo gasto 

- Dinheiro gasto 

- Satisfação 

A música consistente com o 

ambiente influenciou 

positivamente na satisfação. 

Andersson, 

et al (2012) 

550 

consumidores 

Experimento 

de campo 

Música - Tempo gasto 

- Aproximação e 

Afastamento (PAD) 

- Dinheiro gasto 

A música ambiente influenciou na 

ativação, no dinheiro gasto, e 

resultou em aproximação do 

consumidor. 

Lai & 

Chiang 

(2012) 

30 

consumidores 

Experimento 

de campo  

Música de 

fundo 

- Prazer e Ativação 

- Aproximação e 

Afastamento 

Quando a música de fundo foi 

tocada após a inicialização do 

browser de internet os 

consumidores avaliaram mais 

positivamente em relação ao 

prazer e ativação, e 

consequentemente à aproximação. 

Menajang 

(2014) 

100 

respondentes 

Experimento Música de 

Fundo 

Avaliação geral do 

ambiente 

O ambiente que a música de 

fundo estava presente obteve 

melhor avaliação do que o 

ambiente sem música. 

Ong, et al. 

(2014) 

300 

respondentes 

Experimento Música 

Funcionários 

Engajamento 

dos funcionários 

Densidade de 

consumidores 

Atmosfera da loja Música, densidade de 

consumidores e engajamento dos 

funcionários demonstraram ter 

forte influência na avaliação da 

atmosfera da loja. 

Yamasaki, 

Yamada & 

Laukka 

79 

respondentes 

Experimento Música Avaliação geral do 

ambiente 

Quando a música positiva era 

tocada a avaliação do ambiente 

era mais positiva do que em um 
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(2015) ambiente sem música 

Petruzzellis, 

Chebat & 

Palumbo 

(2015) 

  Tipo de música 

(famosa ou não) 

Retail patronage A música famosa reduz a 

atividade cognitiva do 

consumidor, distraindo-o. Com 

isso, aumenta os sentimentos 

positivos em relação a loja e o 

retail patronage.  

Srivastava 

(2016) 

436 

respondentes 

Survey Música 

ambiente 

Intenção de compra e 

emoções 

Respondentes femininos ficaram 

mais felizes quando a música 

ambiente foi tocada quando 

comparado com respondentes 

masculinos.  

Hynes & 

Manson 

(2016) 

37 

respondentes 

Survey Música 

Sons do 

ambiente 

Intenção de compra 

Emoções 

 A música ambiente não 

demonstrou efeito sobre a 

intenção de compra do 

consumidor, porém alterou suas 

emoções no ambiente. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme apresentado no quadro 04 e nos artigos citados anteriormente, a maioria das 

variáveis dependentes são: o tempo percebido, ticket médio, intenção de compra, 

aproximação/afastamento, patronage intention e satisfação. O presente projeto busca 

relacionar as variáveis Intenção de Compra, Satisfação, Patronage Intention, Prazer, Ativação 

e Dominância e Compra Impulsiva para identificar se o consumidor responde de maneiras 

diferentes sob a influência de estilos musicais e sob motivações hedônica e utilitária. 

Para a elaboração da revisão teórica do tema central desta tese não foram encontrados estudos 

empíricos relacionando o consumidor de motivação hedônica com o de motivação utilitária. 

Portanto a contribuição teórica e empírica deste estudo servirá para reforçar os resultados 

individuais encontrados anteriormente e para desenvolver estudos relacionando os 

consumidores com motivações diferentes. Também por meio da revisão teórica pode-se 

constatar que existem poucos trabalhos apresentando a relação congruência do estímulo 

ambiental com o ambiente. 

 

 

2.2 CONGRUÊNCIA DA MÚSICA E AMBIENTE DE LOJA 

 

A música presente no ambiente é um forte estímulo para afetar os consumidores (Bitner, 

1992).  Em alguns estudos descritos no quadro 05 é evidenciado que a música ambiente afeta 

as questões emocionais e comportamentais do consumidor. As variáveis mais estudadas nesse 
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aspecto são o tempo da música e volume. Porém há uma variável pouco explorada, a 

congruência.  

A congruência é a combinação adequada de diferentes elementos no ambiente. No caso desta 

tese, é a congruência da música com o ambiente de fast fashion. A congruência foi testada em 

outros estudos de diferentes contextos. Na propaganda a música congruente com a mensagem 

do anúncio demonstrou criar emoções mais positivas e uma melhor avaliação da marca 

(Macinnis & Park, 1991).  

Os estudos de Areni e Kim (1993) e North et al. (1999) utilizaram a congruência da música de 

fundo tocada em uma loja de vinho. Quando a música era considerada mais adequada com 

aquele ambiente (música clássica), havia um aumento no consumo na loja (Areni & Kim, 

1993). Já North et al. (1999) utilizou essa variável em uma seção de vinhos de um 

supermercado. Quando a música francesa era tocada, mais vinhos franceses eram vendidos, e 

quando a música alemã era tocada, mais vinhos alemães eram vendidos. Demoulin (2011) 

conduziu um estudo sobre a congruência da música em um restaurante. Foram testados 

música congruente e incongruente com o ambiente. Quando a música congruente foi tocada as 

avaliações dos consumidores foram mais positivas com relação a prazer, satisfação e 

avaliação da qualidade do ambiente. 

Portanto, a congruência é considerada como a combinação adequada (fit) entre os elementos 

presentes no ambiente. No caso desta tese, quando a música for considerada congruente com 

o ambiente as avaliações serão mais positivas. 

 

 

2.3 MOTIVAÇÃO DE COMPRA  

 

 

Segundo Batra e Ahtola (1990) existem duas formas de se avaliar o consumo ou a motivação 

do consumidor: (1) por meio da dimensão utilitária, ou seja, identificando o quão útil e 

beneficial é determinado produto para o consumidor; (2) e por meio da dimensão hedônica, ou 

seja, identificando o quão o prazeroso e agradável é o consumo do produto. As duas 
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dimensões contribuem, em níveis diferentes, para a satisfação geral do consumidor e seu 

comportamento. 

Antes de prosseguir com a revisão sobre motivação de compra, é importante definir a 

diferença entre motivação e valor de compra. Teixeira e Hernandez (2012) descreveram que o 

valor de compra para o consumidor pode ocorrer antes, durante ou depois da aquisição ou uso 

de um produto ou serviço. Para Hirschman e Holbrook (1982), valor de compra é um processo 

de caráter mais avaliativo acerca do produto em si. Quando o consumidor entende que 

determinado produto ou serviço tem valor, isso significa que houve uma avaliação do mesmo, 

com um propósito de caráter mais passivo. Já a perspectiva da motivação enseja um caráter 

mais ativo, ou seja, infere-se que, quando o consumidor possui motivação para o consumo de 

determinado produto ou serviço, essa motivação vai impelir esse consumidor para a compra 

(Patel & Sharma, 2009). 

Outra questão relevante é a diferença entre motivação de compra hedônica ou utilitária e o 

valor de compra hedônico ou utilitário. O valor de compra utilitário se caracteriza pelo fato do 

produto ser encarado numa perspectiva mais funcional para o consumidor; já a motivação 

utilitária se caracteriza pela procura do produto, sendo uma tarefa racional, onde o 

consumidor negligencia as informações recebidas pelo ambiente, pois seu foco ou meta 

específica já está estabelecido de maneira racional (Patel & Sharma, 2009; Batra & Ahtola, 

1990; Babin et al., 1994; Teixeira & Hernandez, 2012).  

O valor de compra hedônico pode vir de um produto que cause prazer e um momento de 

fantasia para o consumidor, atrelado ao produto em si e seu uso ou consumo (Lopes et al., 

2010; Batra & Ahtola, 1990); já a motivação hedônica é caracterizada pelo consumidor que 

busca uma experiência prazerosa ao visitar o ambiente de loja, ou seja, está atrelada ao 

processo de busca e aquisição de produtos e serviços; o produto em si não é o ponto principal 

do ato (Hirschman & Holbrook, 1982; Patel & Sharma, 2009; Arnold & Reynolds, 2003). 
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2.3.1 Motivação Utilitária 

 

 

Segundo Childers, et al. (2001), a motivação utilitária é caracterizada por consumidores 

preocupados em comprar o produto de forma organizada, com o menor tempo possível para 

atingir o objetivo e com o mínimo de irritação. Para este tipo de consumidor, comprar 

significa um trabalho, onde a maior motivação é realizar uma compra pré-determinada de uma 

mercadoria específica o mais rápido possível (Patel & Sharma, 2009; Batra & Ahtola, 1990). 

O consumidor com motivação utilitária tem sua orientação voltada à tarefa, sem buscar uma 

experiência prazerosa e agradável, com pouco ou nenhum nível de satisfação advindo da 

atividade de compra em si, diferente do o consumidor de motivação hedônica (Childers, et al., 

2001; Patel & Sharma, 2009; Batra & Ahtola, 1990, Kaltcheva & Weitz, 2006).  

Kaltcheva e Weitz (2006) procuraram estudar como a motivação do consumidor modera o 

efeito de ativação produzido em um ambiente de loja prazeroso. Foram realizados dois 

experimentos para verificar este efeito. Os autores chegaram à conclusão que quando os 

consumidores possuem uma motivação hedônica, um ambiente que tem alto nível de ativação 

tende a aumentar a avaliação de prazer na loja. No entanto, consumidores com motivação 

utilitária avaliam menos positivamente o prazer na loja quando possuem um alto nível de 

ativação gerado pelos estímulos ambientais. 

 

 

2.3.2 Motivação Hedônica 

 

 

Segundo Patel e Sharma (2009), consumidores de motivação hedônica são aqueles que 

buscam uma experiência positiva e agradável, onde possam aproveitar o processo de compra 

como algo prazeroso e que satisfaça suas necessidades emocionais. Esta experiência pode 

ocorrer por meio de uma atividade relativa à aquisição do produto ou serviço, não 

necessariamente da compra do produto, mas, principalmente, do ambiente criado. Está ligada 

aos aspectos do comportamento do consumidor que se relaciona com as pistas 
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multissensoriais do ambiente (som, aroma, gosto, tato e imagem visual), a fantasia, a emoção 

da realização de uma compra (Hirschman & Holbrook, 1982), ou seja, os consumidores não 

só tendem a responder aos estímulos externos simplesmente interpretando os inputs 

sensoriais, mas também tendem a reagir a esses estímulos, gerando uma imagem interna e 

buscando criar uma experiência agradável. 

Segundo Hirschman e Holbrook (1982), a imagem interna criada pelo estímulo 

multissensorial pode ser dividida em Histórico imaginário – envolve recordar de algum 

evento ocorrido, isto é, ouvir determinada música pode fazer com que o indivíduo lembre-se 

de alguém que foi importante em sua vida; e Fantasia imaginária – ocorre quando o 

consumidor responde produzindo uma imagem multissensorial não recorrente de experiências 

anteriores, ou seja, ao invés de repetir uma imagem histórica, o consumidor cria uma nova 

imagem; por exemplo, cores, sons, formas e cheiros já vistos pelo consumidor são 

apresentados a ele de uma forma única pela primeira vez, criando assim uma nova imagem 

(Singer, 1966). 

Além do desenvolvimento da imagem multissensorial, existem outros tipos de resposta ao 

consumo hedônico, à excitação ou ativação emocional, que representa um fenômeno 

neurofisiológico, incluindo sentimentos (alegria, ciúme, medo, raiva) (Freud, 1955 apud 

Hirschman & Holbrook, 1982), e gerando uma resposta emocional.  

O consumo hedônico se refere a imagens multissensoriais, fantasias e ativações emocionais 

no uso, ou na compra de determinado produto. Esses efeitos são denominados respostas 

hedônicas (Hirschman & Holbrook, 1982). 

Arnold e Reynolds (2003) estudaram as razões hedônicas pelas quais as pessoas vão às 

compras. O estudo foi baseado em pesquisas qualitativas e quantitativas, com o objetivo de 

desenvolver e validar uma escala para medir a motivação hedônica do consumidor. Por meio 

de entrevistas em profundidade, os pesquisadores dividiram a motivação hedônica em seis 

categorias, sendo elas (1) Compras em busca de aventura – se refere ao consumidor que busca 

um estímulo, uma aventura, e um sentimento de estar em outro mundo; (2) Compras por 

socialização – refere-se ao prazer de comprar com os amigos e familiares, se socializando 

enquanto realiza a compra; (3) Compras por gratificação – envolve o consumidor que quer se 

aliviar do stress, se aliviar do humor negativo, e realizar a compra para se sentir especial; (4) 

Compra por conceito – refere-se ao consumidor que busca novas tendências na moda, e novos 

produtos; (5) Compras para outras pessoas – refere-se ao prazer depositado pelo consumidor 
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ao comprar presentes para outras pessoas; e, por fim, (6) Compras por valor – refere-se aos 

consumidores que procuram descontos e liquidações, mas não por seu caráter financeiro e 

racional e, sim, porque se sentem altamente estimulados e enxergam prazer no processo de 

busca das melhores ofertas. A escala pode ser aplicada para investigar a inter-relação entre a 

motivação hedônica, a experiência na loja, e as respostas do consumidor (ex: satisfação). Os 

consumidores com motivação hedônica tendem a ser mais atenciosos às informações 

apresentadas no ambiente de loja, tais como displays de propaganda, promoções, som, cores, 

etc. (Arnold & Reynolds, 2003).  

 

2.4 RESPOSTAS DO CONSUMIDOR AO AMBIENTE DE LOJA 

 

 

Kim e Kim (2012) realizaram uma revisão bibliográfica com base em 49 estudos relacionando 

pistas ou estímulos ambientais com as respostas do consumidor. O Quadro 06 apresenta as 

respostas organizadas em 3 categorias, respostas cognitivas, respostas emocionais, e respostas 

comportamentais. 

Quadro 06 – Respostas do consumidor 

Respostas emocionais Respostas cognitivas Respostas comportamentais 

Emoções positivas (alegria, prazer, felicidade, etc.) Atitude Estratégias de adaptação 

Emoções negativas (raiva, medo, ansiedade, etc.) Atribuição 
Comportamento de 

aproximação e afastamento 

Prazer, Ativação, e Dominância (Donovan e 

Rossiter (1982) modelo PAD) 
Credibilidade Intenção comportamental 

 Avaliação Reclamações 

 Lealdade Compra por impulso 

 Percepção Interações 

 Satisfação Compra 

 Imagem da loja Relacionamento 

 Valores Performance de venda 

  Frequência de compras 

  Store Patronage 

  Tempo gasto 

Fonte: Traduzido de KIM; KIM (2012). 
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Conforme apresentado no Quadro 06, as respostas do consumidor estudadas nesta tese são: 

Respostas emocionais – modelo PAD; Respostas cognitivas e Respostas comportamentais – 

Avaliação geral da loja e compra impulsiva. As respostas do consumidor serão discutidas a 

seguir em conjunto com a formulação das hipóteses. 

 

 

 

2.4.1 Respostas emocionais 

 

 

As respostas emocionais são condições transitórias do organismo ligadas ao medo, alegria, 

raiva, felicidade, prazer, ativação e dominância, sendo as três últimas caracterizadas pelo 

modelo PAD, desenvolvido por Mehrabian e Russel (1974). Ocorrem perante o estímulo de 

qualquer modalidade sensorial (visual, auditiva, etc.) presente no ambiente de consumo. Esta 

pesquisa se concentra nas três respostas emocionais baseadas no modelo PAD (Russell & 

Mehrabian, 1976; Donovan & Rossiter, 1982; Mehrabian, 1996). 

As três respostas emocionais influenciam uma variedade de comportamentos, como o desejo 

de adquirir um objeto, o desejo de permanecer em um ambiente, de explorar o ambiente, etc. 

(Russell & Mehrabian, 1976). Quanto à congruência da música com o ambiente, Demoulin 

(2011) descreve que a congruência da música com um elemento do ambiente, ou com o 

ambiente em si, afeta as respostas emocionais e cognitivas do consumidor. 

 

 

 

2.4.1.1 Prazer 

 

 

A dimensão Prazer é definida como hedônica, resultando em uma resposta afetiva a um 

estímulo sensorial, na qual o estímulo influencia o consumidor a alcançar seus objetivos 
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(Kaltcheva & Weitz, 2006; Spence, et al., 2014). Prazer se refere a quanto o consumidor se 

sente bem no ambiente, feliz e satisfeito com a experiência de consumo (Russell & 

Mehrabian, 1976; Donovan & Rossiter, 1982; Mehrabian, 1996).  

De acordo com Berlyne (1971) e Mattila e Wirtz (2001) uma pequena alteração no ambiente, 

como a adição de uma música de fundo congruente, aumenta o prazer percebido pelo 

consumidor. Mattila e Wirtz (2001) realizaram um estudo experimental manipulando a 

música e o cheiro do ambiente em uma loja de varejo. O resultado obtido foi que quando o 

cheiro e a música eram considerados agradáveis e congruentes pelo consumidor, a avaliação 

de prazer na loja era mais positiva do que quando a música era incongruente com o cheiro do 

ambiente. 

Sweeney e Wyber (2002) estudaram as variáveis cognitivas e os estados emocionais por meio 

do modelo de Mehrabian-Russell (1974). Os principais resultados encontrados pelos autores 

foram que o gosto musical possui maior influência na avaliação dos consumidores (prazer, 

ativação e qualidade do serviço). Já as características musicais (música rápida ou lenta) 

tiveram um efeito mais positivo quando mensurado o prazer do consumidor. 

Demoulin (2011) realizou um estudo em um restaurante para testar a congruência da música 

em relação ao prazer do consumidor. Quando a música congruente foi tocada, o consumidor 

avaliou mais positivamente a dimensão prazer do que quando a música incongruente foi 

tocada. 

De acordo com Arnold e Reynolds (2003), o consumidor hedônico tende a buscar prazer ao 

realizar compras com os amigos e familiares, busca se aliviar do stress, se aliviar do humor 

negativo, e realizar a compra para se sentir especial durante aquele momento. O ambiente de 

fast fashion tende a ser um ambiente hedônico, onde o consumidor busca presentear alguém, 

busca se socializar com alguém, manter-se atento às tendências de moda. Em suma, a loja de 

fast fashion cria um ambiente prazeroso para o consumidor realizar essas tarefas. Com base 

nos autores, formula-se a seguinte hipótese: 

H1a: Em um contexto de música congruente no ambiente de fast fashion, consumidores 

com motivação hedônica irão avaliar mais positivamente a dimensão Prazer, em relação 

ao contexto de música incongruente no ambiente de fast fashion. 

O consumidor com motivação utilitária tem o comportamento mais racional e orientado à 

tarefa. Para ele, o ato de comprar não passa de um trabalho a ser cumprido com o menor 



35 

 

esforço e o mais rápido possível (Batra & Ahtola, 1990; Babin, et al., 1994). Este consumidor 

tende a negligenciar os estímulos do ambiente devido a sua orientação estar completamente 

voltada a tarefa, buscando satisfação somente na compra do produto (Childers, et al., 2001; 

Patel & Sharma, 2009; Kaltcheva & Weitz, 2006). 

O ambiente de fast fashion, mesmo com a música congruente e incongruente, tenderá a não 

influenciar a avaliação de prazer do consumidor de motivação utilitária, que busca realizar a 

tarefa com o mínimo de esforço e o mais rápido possível, negligenciando os estímulos 

ambientais. A partir disso, formula-se a seguinte hipótese: 

H1b: Entre os consumidores de motivação utilitária, não haverá diferença significante 

nas avaliações da dimensão Prazer em relação ao contexto de música congruente e 

incongruente no ambiente de fast fashion. 

Para o desenvolvimento desta tese, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados EBSCO, 

ProQuest, Scielo e Google Scholar. Porém, não foram encontrados artigos relacionando o 

consumidor de motivação hedônica com o consumidor de motivação utilitária. Foram 

encontrados somente artigos relacionando valor hedônico com valor utilitário (Babin, et al., 

1994; Lopes, et al., 2010; Teixeira & Hernandez, 2012). Quanto à questão da música 

congruente ou incongruente com o ambiente, também não foram encontrados estudos 

relacionando os consumidores com motivação utilitária e hedônica. Portanto, as hipóteses 

seguintes serão desenvolvidas a partir do conceito teórico do consumidor de motivação 

utilitária e hedônica.  

De acordo com Batra e Ahtola (1990) a motivação do consumidor é dividida em motivação 

hedônica e motivação utilitária. A definição geral do consumidor de motivação hedônica é a 

busca pelo prazer. Segundo Arnold e Reynolds (2003), o consumidor de motivação hedônica 

busca prazer na compra enquanto se socializa, busca um alivio do stress, e busca novas 

tendências de moda. Já o consumidor de motivação utilitária procura comprar o produto de 

forma organizada com o menor tempo possível e com o mínimo de irritação (Childers, et al., 

2001; Patel & Sharma, 2009). 

Demoulin (2011) demonstra que, para os consumidores de motivação hedônica, a música 

congruente com o ambiente gera uma avaliação mais positiva em relação ao prazer da loja. 

No contexto do ambiente de fast fashion com música congruente, os respondentes de 
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motivação hedônica tenderão a avaliar mais positivamente do que os consumidores de 

motivação utilitária. A partir disso formula-se a seguinte hipótese: 

H1c: Consumidores com motivação Hedônica irão avaliar mais positivamente a 

dimensão prazer do que consumidores com motivação utilitária quando estimulados 

pela música congruente no ambiente de fast fashion.  

Consumidores com motivação hedônica são mais suscetíveis ao estímulo do ambiente, 

portanto serão influenciados negativamente quando a música for incongruente com o 

ambiente de fast fashion. Já para os consumidores de motivação utilitária a magnitude do 

efeito do estímulo incongruente será menor. A partir do raciocínio formula-se a seguinte 

hipótese: 

H1d: Consumidores com motivação Hedônica irão avaliar menos positivamente a 

dimensão prazer do que consumidores com motivação utilitária quando estimulados 

pela música incongruente no ambiente de fast fashion. 

 

 

2.4.1.2 Ativação 

 

 

A dimensão Ativação é utilizada para designar dois fenômenos na psicologia. Ativação 

Objetiva, que representa o nível de resposta fisiológica à ativação; e Ativação Subjetiva, que 

representa o nível de ativação após uma experiência vivida pelo indivíduo (Kaltcheva & 

Weitz, 2006; Spence, et al., 2014). O modelo PAD envolve a Ativação Subjetiva. A Ativação 

é uma dimensão afetiva que se refere ao grau que o consumidor se sente estimulado, alerta ou 

ativo perante a situação apresentada (Russell & Mehrabian, 1976; Donovan & Rossiter, 1982; 

Mehrabian, 1996; Vieira, 2012). 

Segundo Kaltcheva e Weitz (2006) e Vieira e Torres (2014), um ambiente com alto nível de 

ativação torna a compra mais prazerosa e aumenta a intenção de visitar e realizar compras na 

loja. De acordo com Demoulin (2011) a congruência entre o objeto manipulado e o ambiente 

gera uma avaliação mais positiva do consumidor com relação às emoções geradas pelo 

estímulo. 
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No contexto da loja de fast fashion, o consumidor tende a ser mais suscetível às influências do 

ambiente. Para a dimensão ativação, o consumidor tenderá a avaliar mais positivamente 

quando a música ambiente for tocada em relação ao ambiente sem música, e mais 

positivamente quando a música for congruente em relação à música ambiente incongruente. A 

partir dos autores apresentados, formulam-se as seguintes hipóteses: 

H2a: No contexto de música no ambiente de fast fashion, o consumidor irá avaliar mais 

positivamente a dimensão ativação, em relação ao contexto sem música no ambiente de 

fast fashion.  

H2b: No contexto de música congruente no ambiente de fast fashion, o consumidor irá 

avaliar mais positivamente a dimensão ativação, em relação ao ambiente de música 

incongruente no ambiente de fast fashion.  

 

2.4.1.3 Dominância 

 

 

A dimensão Dominância se refere a quanto o indivíduo se sente dominado ou livre para atuar 

perante a situação, também conhecida como um sentimento de controle sobre as situações 

vividas (Donovan & Rossiter, 1982). As três dimensões (Prazer, Ativação e Dominância) são 

essenciais para estudar as emoções do consumidor sentidas no local de compra (Mehrabian, 

1996). 

Vieira (2012) demonstrou em seu estudo que o fator dominância foi comprovado como o fator 

mais fraco da relação aproximação-afastamento do que os fatores Prazer e Ativação. Russell e 

Pratt (1980) propõe a eliminação do fator devido ao fato de requerer um julgamento cognitivo 

e não afetivo como os outros fatores do modelo. No entanto, para esta pesquisa se manteve as 

três dimensões para a melhor aplicação do modelo (Donovan & Rossiter, 1982; Mehrabian, 

1996). 

A definição teórica da dimensão dominância é o quanto o consumidor se sente livre para agir 

da maneira que lhe convém. Dominância é um sentimento de controle ou falta de controle, 

sobre determinados eventos (Mehrabian, 1996, Donovan & Rossiter, 1982, Vieira, 2012). O 

consumidor de motivação hedônica busca uma experiência prazerosa, portanto, quando a 
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música congruente for tocada, no ambiente de fast fashion, espera-se que o sentimento de 

liberdade seja maior, sendo assim, avaliando negativamente a dimensão dominância. Com 

base nos autores, formula-se a seguinte hipótese:  

H3a: Em um contexto de música congruente no ambiente de fast fashion, consumidores 

com motivação hedônica irão avaliar menos positivamente a dimensão Dominância em 

relação ao contexto de música incongruente no ambiente de fast fashion. 

Para os consumidores de motivação utilitária, que possuem sua orientação voltada à tarefa, a 

magnitude do efeito da dimensão dominância será menor, e não haverá diferença entre a 

música congruente e incongruente, já que esse consumidor tende a não ser atento às pistas do 

ambiente, mesmo em um contexto de fast fashion (Patel & Sharma, 2009; Batra & Ahtola, 

1990). Com base nos autores, formula-se a seguinte hipótese: 

 

H3b: Entre os consumidores de motivação utilitária, não haverá diferença significante 

nas avaliações da dimensão Dominância, em relação ao contexto de música congruente e 

incongruente no ambiente de fast fashion. 

Para o desenvolvimento das seguintes hipóteses foram realizados pesquisas nas bases de 

dados citadas anteriormente. Não foram encontrados artigos relacionando a variável 

Dominância com os consumidores de motivação hedônica versus motivação utilitária. Talvez, 

por uma questão teórica, já que Russell e Pratt (1980) propuseram a eliminação do fator 

devido ao fato de requerer um julgamento cognitivo e não afetivo como os outros fatores do 

modelo. Para esta tese foi escolhido manter essa dimensão para um teste teórico do modelo 

PAD, que se trata de um modelo altamente correlacionado entre as suas dimensões. 

Espera-se que o consumidor de motivação hedônica seja mais sensível às alterações 

ambientais do que o consumidor de motivação utilitária no ambiente de fast fashion, portanto, 

quando a música ambiente for congruente ou incongruente a magnitude do efeito do 

consumidor de motivação hedônica será maior, tanto para positiva, quanto para negativa. A 

partir do raciocínio formulam-se as seguintes hipóteses: 

H3c: Em um contexto de música congruente no ambiente de fast fashion, consumidores 

com motivação hedônica irão avaliar menos positivamente a dimensão Dominância do 

que os consumidores de motivação utilitária. 
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H3d: Em um contexto de música incongruente no ambiente de fast fashion, 

consumidores com motivação hedônica irão avaliar mais positivamente a dimensão 

Dominância do que os consumidores de motivação utilitária. 

 

 

 

2.4.2 Avaliação Geral da Loja 

 

A Avaliação geral da loja é composta por respostas cognitivas e comportamentais (Spence et 

al., 2014). Respostas cognitivas referem-se aos processos mentais produzidos pelo sistema 

cognitivo, que por sua vez tem a função de interpretar os aspectos do ambiente e gerar 

respostas para o indivíduo adicionar na sua avaliação (Espinoza, 2003).  

Oliver (1993) demonstra que a satisfação do indivíduo é uma resposta a um processo 

cognitivo produzido pelo sistema cerebral, que após uma experiência de consumo, geram os 

julgamentos de satisfação/não satisfação. A satisfação do consumidor se refere à resposta da 

avaliação sobre os resultados das experiências vividas pelo consumidor, no ato do consumo, 

aquisição do produto ou atividade (Westbrook & Oliver, 1981). Quanto maior o nível de 

satisfação, maior a probabilidade de o consumidor atribuir àquela marca, produto ou loja na 

sua lista de favoritos, aumentando as respostas comportamentais (Westbrook & Oliver, 1981; 

Oliver, 1993; White & Yu, 2005; Petruzzellis, Chebat & Palumbo, 2015). 

As respostas comportamentais são processos conativos, ou seja, estão relacionados ao fazer e 

à decisão, são respostas aos estímulos ou motivações (Pluzinski & Qualls, 1986). Portanto, a 

avaliação geral da loja, é composta por respostas cognitivas e comportamentais geradas por 

meio de um estímulo ambiental. 

Segundo Demoulin (2011) a congruência entre um estímulo ambiental e a atmosfera da loja 

afeta positivamente as respostas do consumidor. Mattila e Wirtz (2001) e Mandila e 

Gerogiannis (2012) encontraram em seu estudo que quando o ambiente e o estímulo 

ambiental são congruentes a avaliação do consumidor é mais positiva.  

No contexto de fast fashion, se tratando de um ambiente hedônico, o consumidor de 

motivação hedônica irá avaliar mais positivamente a avaliação geral da loja quando a música 
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congruente for tocada, devido à sua busca por um ambiente prazeroso. A partir desses 

estudos, formulam-se as seguintes hipóteses: 

H4a: Em um contexto de música congruente no ambiente de fast fashion, consumidores 

com motivação hedônica irão avaliar mais positivamente a avaliação geral da loja em 

relação ao contexto de música incongruente. 

Consumidores com motivação utilitária são caracterizados pela orientação ao cumprimento da 

tarefa, portanto a magnitude do efeito da variável avaliação geral d aloja será menor com 

relação à música congruente e incongruente no ambiente de fast fashion, pois, estes 

consumidores são menos influenciados pelas pistas ambientais. Assim, formula-se a seguinte 

hipótese: 

H4b: Consumidores com motivação utilitária não apresentarão diferença significante 

nas avaliações da variável avaliação geral da loja entre os contextos de música 

congruente e incongruente, no ambiente de fast fashion. 

Para o desenvolvimento da seguinte hipótese foi realizado uma pesquisa nas bases de dados 

EBSCO, ProQuest, SCIELO e Google Scholar. Não foram encontrados artigos relacionando 

motivação de compra hedônica e utilitária com avaliação geral da loja. Partindo das 

definições teóricas de que o consumidor com motivação hedônica está mais atento aos 

estímulos ambientais, e os consumidores de motivação utilitária estarem voltados à tarefa, não 

se importando com o ambiente. Espera-se que o efeito da música ambiente será maior no 

consumidor de motivação hedônica em relação ao consumidor de motivação utilitária. Assim, 

formula-se a seguinte hipótese: 

H4c: No contexto de música congruente no ambiente de fast fashion, consumidores com 

motivação hedônica avaliarão mais positivamente em relação à avaliação geral da loja 

do que consumidores de motivação utilitária. 

H4d: No contexto de música incongruente no ambiente de fast fashion, consumidores 

com motivação hedônica avaliarão menos positivamente em relação à avaliação geral da 

loja do que consumidores de motivação utilitária. 
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2.4.2.1 Compra impulsiva 

 

 

A compra impulsiva é caracterizada pela espontaneidade ou falta de planejamento (Rook & 

Fisher, 1995). Compradores impulsivos apresentam alto nível de orientação hedônica e 

emocional (Kwon & Jain, 2009). Donovan e Rossiter (1982) descreveram em seu estudo que 

um alto nível de ativação (arousal) em um ambiente prazeroso tende a gerar uma compra não 

planejada e um tempo de permanência acima do planejado pelo consumidor. Quando o 

consumidor é estimulado de maneira exagerada, ele tende a diminuir o processamento 

cognitiva, com isso, aumenta as chances de acontecer uma compra por impulso. 

Engel e Blackwell (1982) descrevem a compra impulsiva como uma ação tomada sem um 

raciocínio anterior ou uma intenção anterior de comprar um produto ou de entrar na loja. 

Muruganantham e Bahkat (2013) apresentam em sua revisão que a compra impulsiva pode ser 

gerada a partir de estímulos externos, que são as características da loja, promoções de vendas, 

crowding, presença de funcionários e estímulos sensoriais; e a partir de estímulos internos, 

que são as emoções do consumidor, self identity, busca por variedades, prazer e hedonismo. 

Mattila e Wirtz (2008) encontraram em seu estudo que quando o consumidor é 

sobrecarregado de estímulo, ou seja, um nível de ativação muito alto, ele tende a deixar de 

raciocinar sobre a compra, gerando uma compra impulsiva. 

Supõe-se que, no ambiente de fast fashion, quando o consumidor é estimulado com a música 

ambiente, o nível de ativação será maior, influenciando positivamente na sua avaliação sobre 

a compra impulsiva. Portanto, formula-se a seguinte hipótese: 

H5: No contexto de música no ambiente de fast fashion, o consumidor irá avaliar mais 

positivamente a compra impulsiva em relação ao contexto sem música no ambiente de 

fast fashion. 
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3 MÉTODO 

 

 

Segundo Malhotra (2012), esta pesquisa pode ser classificada como exploratória ou 

conclusiva. A pesquisa exploratória se caracteriza por ser uma pesquisa ampla e flexível com 

o objetivo de explorar determinado problema de pesquisa como forma de obter informações 

para um melhor entendimento do problema, sendo uma abordagem mais adequada para os 

passos iniciais daquele tema em questão. A pesquisa conclusiva se dá por meio de teste de 

hipóteses relacionando variáveis por meio de análises quantitativas fundamentadas em 

processos de pesquisa estruturados (Evans & Berman, 1995). 

A pesquisa conclusiva pode ser dividida em duas categorias: pesquisa descritiva – utilizada 

para descrever relações entre variáveis, descrever características de grupos e estimar 

porcentagem da população que possui determinado comportamento característico; e pesquisa 

causal – utilizada para obter evidências de causa e efeito entre variáveis independentes e 

dependentes, esse tipo de pesquisa se dá por meio da manipulação das variáveis 

independentes em um ambiente controlado (Evans & Berman, 1995; Malhotra, 2012). 

Para verificar o efeito de uma variável manipulada, o método mais adequado é o experimento, 

como vem sendo utilizado como metodologia de diversos estudos que manipulam a música 

ambiente no ambiente de loja (Broekemier, et al., 2008; Guéguen, et al., 2008; Andrade & 

Barbosa, 2009; Vaccaro, et al., 2009; Cheng, et al., 2009; Guéguen & Jacob, 2010; Vaccaro, 

et al., 2011; Andersson, et al., 2012; Lai & Chiang, 2012). 

O experimento é uma metodologia utilizada por pesquisadores em todos os campos do 

conhecimento, geralmente para se descobrir algo sobre um assunto ou processo em particular 

(Hernandez, Basso & Brandão, 2014). Pode-se definir experimento como uma série de testes 

em que são realizadas mudanças propositais nas variáveis de entrada no processo a ser 

observado e, assim, identificar as razões das mudanças que podem ser observadas no final do 

processo, ou seja, o pesquisador manipula variáveis independentes e mede seu efeito sobre as 

variáveis dependentes (Evans & Berman, 1995; Montgomery, 2002; Field, 2005; Malhotra, 

2012; Hernandez, Basso & Brandão, 2014). 

Nesta pesquisa foi realizado um experimento com desenho fatorial 2 (motivação hedônica e 

utilitária) X3 (música congruente, música incongruente, sem música), sendo que o 
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experimento apresentou uma foto de uma loja de fast fashion com música congruente, 

incongruente e sem música. No experimento havia uma breve descrição de cenário, com o 

intuito de estimular uma motivação hedônica ou utilitária no respondente. Após a 

apresentação do estímulo (foto + contexto da música), foi apresentado um questionário 

contendo itens de escalas medindo as variáveis dependentes (prazer, ativação e dominância, 

avaliação geral da loja e compra por impulso.). 

 

 

3.1 AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

Segundo Malhotra (2012) a amostra da pesquisa pode ser divida em probabilística e não 

probabilística. A amostra probabilística é caracterizada pela unidade amostral ser escolhida 

aleatoriamente; cada elemento da população possui uma chance de ser incluído na amostra, já 

a amostra não probabilística o pesquisador decide os elementos a serem incluídos na amostra. 

Ou seja, não utiliza uma seleção aleatória da população. 

A técnica de amostragem não probabilística pode ser dividida em a) amostragem por 

julgamento – quando o pesquisador julga que determinados membros da população possam 

ser adequados para aquela pesquisa; b) amostragem por quotas – é dividida em dois estágios, 

primeiramente o pesquisador desenvolve categorias de controle para a população, depois 

seleciona membros de cada categoria para responder a pesquisa; c) amostragem bola de neve 

– o pesquisador escolhe um grupo inicial de forma aleatória, após a entrevista, este mesmo 

grupo identifica outros indivíduos que pertençam ao grupo de interesse da pesquisa, o 

processo é executado em ondas levando ao efeito bola de neve; e d) amostragem por 

conveniência – o pesquisador seleciona unidades amostrais convenientes a ele, geralmente são 

utilizados estudantes e listas de clientes (Malhotra, 2012). A amostra desta pesquisa será não 

probabilística por conveniência, pois a unidade amostral será composta por estudantes. 
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3.2 DEFINIÇÃO DOS ESTÍMULOS 

 

 

Para a definição das músicas consideradas congruentes e não congruentes com o ambiente de 

loja foi realizado um survey ministrado via internet, junto a grupos das redes sociais das quais 

o pesquisador faz parte, contendo questões sobre o perfil demográfico e uma questão sobre 

qual seria o estilo musical mais adequado e menos adequado a ser tocado em um ambiente de 

loja de fast fashion (ver Apêndice A para o questionário completo).  

Um total de 63 indivíduos responderam ao link da pesquisa. Onze casos foram retirados da 

análise, pois as respostas estavam incompletas, totalizando uma amostra final de 52 

respondentes (17 homens e 35 mulheres). Em relação à renda familiar, 11,1% declararam ter 

renda familiar entre R$ 714,00 e R$ 1.540,00, 53,9% de R$ 1.541,00 a R$ 4.417,00, 33,3% de 

R$ 4.418,00 a R$ 12.915,00, e 1,6% declararam ter renda familiar maior que R$ 12.916,00. 

77,8% dos consumidores possuíam idade entre 18 e 35 anos, 31,7% declararam possuir ensino 

superior completo e 27% ensino superior incompleto. 

Os estilos musicais escolhidos para a pesquisa foram MPB, Soul, Gospel, Axé, Pagode, Funk 

Carioca, Blues, Country, Jazz, Dance music, Pop music, Sertanejo, Reggae, Pop rock, Samba, 

Bossa Nova, Música clássica, Heavy Metal, Sertanejo Universitário, Black music, R&B, Disco 

e Hip Hop. Esses estilos foram determinados por meio do site Cifraclub.com.br que possui 

uma lista de estilos mais votados pelos seus usuários. O Quadro 07 apresenta somente os 

estilos com maiores e menores médias (ver Apêndice B para quadro completo). 

Quadro 07 – Média de respostas dos estilos musicais 

 

Estilos musicais N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

POP MUSIC 52 1 7 5,403 2,050 

POP ROCK 52 1 7 4,769 2,147 

DANCE MUSIC 52 1 7 4,5 2,270 

MPB 52 1 7 4,365 2,275 

PAGODE 52 1 7 1,711 1,473 

AXÉ 52 1 5 1,403 0,846 

FUNK CARIOCA 52 1 5 1,269 0,794 

Casos válidos 52         

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Conforme apresentado no Quadro 07, existem 8 estilos musicais que se destacam, sendo eles 

com médias maiores: pop music, pop rock, dance music e MPB, e com médias menores: 

gospel, pagode, axé e funk carioca.  

Para determinar claramente os estilos musicais congruentes e incongruentes foi realizado o 

teste ANOVA (Análise de variância) – método utilizado para comparar duas ou mais médias 

para verificar se existem diferenças estatisticamente significativas entre elas (Tabachnick & 

Fidell, 2007) – conforme apresentado no Quadro 08. 

 

Quadro 08 – Comparação de médias ANOVA 

 Estilos musicais  Estilos musicais Diferença de Média  

Erro 

Padrão Sig. 

95% Intervalo de confiança 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Pop music Pop Rock 0,634 0,352 1,000 -0,473 1,742 

Pagode 3,692* 0,352 0,001 2,584 4,800 

Axé 4,000* 0,352 0,001 2,892 5,107 

Funk carioca 4,134* 0,352 0,001 3,026 5,242 

Pop Rock Pop music -0,634 0,352 1,000 -1,742 0,473 

Pagode 3,057* 0,352 0,001 1,949 4,165 

Axé 3,365* 0,352 0,001 2,257 4,473 

Funk carioca 3,500* 0,352 0,001 2,392 4,607 

Axé Pop music -4,000* 0,352 0,001 -5,107 -2,892 

Pop Rock -3,365* 0,352 0,001 -4,473 -2,257 

Pagode -0,307 0,352 1,000 -1,415 0,800 

Funk carioca 0,134 0,352 1,000 -0,973 1,242 

Funk carioca Pop music -4,134* 0,352 0,001 -5,242 -3,026 

Pop Rock -3,500* 0,352 0,001 -4,607 -2,392 

Pagode -0,442 0,352 1,000 -1,550 0,665 

Axé -0,134 0,352 1,000 -1,242 0,973 

*. A diferença de média é significante a menos de 1%.  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme demonstrado no Quadro 08, os dois primeiros estilos musicais não possuem 

diferença significante entre eles (p valor > 0,5), o mesmo ocorreu com os dois últimos estilos 

musicais (p valor > 0,5). O critério de desempate escolhido foi maior média e menor desvio 

padrão, portanto Pop music (MPop music= 5,403, DPPop music= 2,050)  será utilizado na pesquisa 

como estilo musical congruente e Funk carioca (MFunk carioca= 1,269 DPFunk carioca= 0,794) como 

estilo musical incongruente, pois possui a menor média e menor desvio padrão. 

A escolha das músicas pertencentes aos estilos pop music e funk carioca foram retiradas do 

site Cifraclub.com.br, onde haviam as músicas mais votadas pelos usuários para cada estilo. 
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As músicas foram selecionadas levando em consideração algumas variáveis a serem 

controladas. As variáveis que foram controladas nas músicas escolhidas para serem tocadas 

(uma congruente e uma música incongruente) foram ritmo, melodia e volume. Essas três 

variáveis poderiam gerar estímulo diferente se não fossem iguais para ambos os cenários 

(congruente e incongruente). A música mais rápida gera um estímulo mais forte do que uma 

música mais lenta; melodias mais melancólicas geram estímulos diferentes do que melodias 

mais alegres; e por fim o volume que pode se tornar um incomodo para o respondente 

(Schellenberg, 2007). 

Para simular o ambiente de compra foi utilizada uma foto de uma loja de fast fashion da 

cidade de São Paulo. Segundo Bateson e Hui (1992), os experimentos utilizando vídeos ou 

slides fotográficos simulando ambientes fornecem um nível de controle maior do que se 

realizado em um ambiente real. Broekemier, et al. (2008) descrevem as vantagens de se 

utilizar este tipo de abordagem metodológica, incluindo o controle sobre o efeito dos 

vendedores, a percepção de crowding, a hora do dia e o display da loja, pois todos esses 

fatores influenciam na intenção de compra. A foto foi manipulada para que fossem 

minimizados fatores influenciadores como a marca da loja, para que não influenciasse na 

avaliação das variáveis. Quando a loja é familiar, o respondente pode apresentar efeito 

priming para as questões de aproximação e afastamento, ou buscar em sua memória 

experiências anteriores (Donovan, et al. 1994; Broekemier, et al., 2008). 

A foto foi emulada juntamente com a música em uma caixa de vídeo (Figura 1), utilizando a 

ferramenta disponível no site em que foi depositado o questionário (Qualtrics.com). 

Outras variáveis controladas foram a cor e a iluminação da foto, pois, para medir se a música 

teria influência no modelo PAD, os outros fatores não poderiam influenciar. Segundo Baker, 

et al. (1992) e Donovan e Rossiter (1982), fatores como iluminação e cor aumentam a 

avaliação de Prazer e, consequentemente, de Ativação. 
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Figura 1 – Foto de simulação do ambiente de compra 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS E AMOSTRA 

 

 

O primeiro bloco de questões foi referente ao perfil dos respondentes, no qual, havia questões 

sobre sexo, idade, estado civil, renda familiar e escolaridade. No item referente à idade do 

respondente, foi adicionado um filtro, caso o respondente marcasse menos de 16 anos, ele 

seria automaticamente enviado para o término do questionário.  

No bloco seguinte havia uma única questão referente à frequência de compra em lojas de fast 

fashion, caso o respondente marcasse que não comprava neste tipo de loja, ele seria enviado 

para o término do questionário. 

O bloco 3 era referente às motivações utilitária e hedônica. Neste bloco havia dois cenários 

que eram apresentados de forma randômica para os respondentes, de maneira que cada 

respondente visualizasse apenas um cenário.  

No bloco 5 foi apresentado a emulação da foto e da música em uma caixa de vídeo de forma 

randômica para os respondentes.  

Após as questões de perfil, apresentação do cenário e a emulação da foto com a música, foram 

apresentadas os itens referentes às variáveis dependentes; uma escala de congruência da 
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música ambiente com a loja; itens referentes à motivação hedônica e utilitária, para verificar 

se de fato os cenários estimulavam a motivação; uma escala de envolvimento com moda, para 

verificar se o envolvimento com moda poderia influenciar uma tendência nas respostas; e por 

fim duas escalas para conferir a atenção do respondente, perguntando qual o estilo musical 

estava sendo tocado no vídeo, e o tipo de loja apresentada no vídeo. 

Quadro 09 – Operacionalização das variáveis 
Variável Autores Itens 

Prazer, Ativação e 

Dominância 

(PAD) 

Donovan & Rossiter (1982), Mehrabian & Russel 

(1974); Ferreira, (2007) 

Escala de 36 

itens 

Compra impulsiva Rook & Fisher, (1995) Escala de 9 itens  

Avaliação geral 

da loja 

Adaptado de Doods, et al., (1991); Westbrook & 

Oliver, (1981), Mattila & Wirtz (2001) 

Araujo, et al.(2013);  Lemon, et al. (2002); Mittal, 

et al. (1999) 

Escala de 11 

itens 

 

Congruência Elaborado pelo autor com base em Riffon (2004). Escala de 4 itens. 

Manipulation 

check 

Elaborado pelo autor. Você reconheceu 

a loja do vídeo? 

Qual o nome da 

loja? 

Motivação 

Hedônica 

Arnold & Reynolds (2003) Escala de 17 

itens 

Motivação 

Utilitária 

Babin, et al. (1994); Kim (2006) Escala de 7 itens 

Envolvimento 

com Moda 

Tigert, et al.(1976) Escala de 6 itens 

Manipulation 

check 

Elaborado pelo autor. Qual era o estilo 

musical que 

estava tocando 

no vídeo? 

Qual o tipo de 

loja apresentada 

no vídeo? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Quadro 09 apresenta as variáveis utilizadas no questionário. As traduções bem como os 

itens originais de cada escala estão presentes no Apêndice C. 

 

 

3.4 EXPERIMENTO  

 

 

O experimento foi realizado por meio da aplicação do instrumento de pesquisa (Apêndice D) 

junto a estudantes de graduação de uma universidade situada no ABC Paulista. A coleta foi 

realizada em dois notebooks, ambos com fone de ouvido para que o respondente pudesse 

ouvir a música ambiente do vídeo com clareza. O volume da música foi controlado para que 

não incomodasse o respondente e, também, para ter certeza de que a música seria ouvida. O 

instrumento de pesquisa foi inserido no site Qualtrics.com, pois neste havia a possibilidade de 

incluir vídeos no instrumento de coleta, para que fossem apresentados de forma aleatória para 

os respondentes. 

 A amostra foi composta por estudantes do curso de graduação em administração, cursando o 

1º ano, a amostra final considerada para o experimento foi de 271 questionários completos, 

sendo 80 respondidos por estudantes do sexo masculino e 191 do sexo feminino, 94% da 

amostra possui idade entre 20 e 29 anos. Quanto à renda familiar, 27% da amostra declarou 

possuir renda familiar entre R$ 4.418,00 e R$ 8.417,00 e 63% entre R$ 2.565,00 e R$ 

4.417,00. 

 

 

3.4.1 Checagem de manipulação 

 

 

Para estimular a motivação hedônica e utilitária foram utilizados os seguintes cenários 

apresentados no Quadro 10. 
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Quadro 10 – Cenários apresentados no pré-teste. 

Motivação Hedônica Imagine a seguinte situação: você está curtindo aquele momento de ir ao 

shopping, seja sozinho, com a família ou com os(as) amigos(as). Para 

você, aquele momento lhe faz bem, te deixa menos estressado(a) e é 

extremamente agradável e prazeroso. 

Motivação Utilitária Imagine a seguinte situação: você está em seu ambiente de trabalho e a 

sua calça ou blusa rasgam, você está em seu horário de almoço, e tem 

pouco tempo para ir até o shopping comprar o produto e retornar ao 

trabalho. Ou seja, você precisa fazer uma compra com foco na utilidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No final do questionário, os respondentes avaliaram as escalas de motivação utilitária e 

hedônica para verificar se a descrição de cenário realmente surtiu efeito. 

Foi realizada uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) com os itens das escalas de Motivação 

Hedônica, Motivação Utilitária e Envolvimento com moda. Foram retirados os itens que 

apresentaram carga fatorial cruzada e baixo índice de comunalidade (Hair, et al., 2009). O 

Quadro 11 apresenta o resultado da AFE e do alfa de Cronbach. 

 

Quadro 11 - Análise fatorial e Alfa de Cronbach das variáveis Motivação utilitária, 

Motivação Hedônica e Envolvimento com moda. 

 

 
Fator Alfa de Cronbach 

1 2 3 

Utilitário_1     0,755 0,59 

Utilitário_3     0,685  

Utilitário_5     0,521  

Utilitário_7     0,663  

Hedônico_6 0,725     0,82 

Hedônico_9 0,716      

Hedônico_10 0,662      

Hedônico_12 0,689      

Hedônico_13 0,715      

Hedônico_14 0,695      

Moda_2   0,729   0,70 

Moda_3   0,745    

Moda_4   0,751    
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Método de Rotação: Varimax com normalização Kaiser. KMO = 0,84, Total da variância 

explicada = 53,0%. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a validação do cenário, foi gerada uma avaliação geral de motivação para cada cenário 

do experimento, a partir da diferença de resposta entre as escalas de motivação hedônica e 

utilitária. O Quadro 12 apresenta as médias das motivações. 

Quadro 12 – Estatística descritiva Média das motivações 

 

 
N Média 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

95% Intervalo de confiança 

Mínimo Máximo Limite inferior Limite superior 

Hedônico 136 0,275 0,880 0,075 0,125 0,424 -2,75 2,83 

Utilitário 135 -1,090 1,219 0,104 -1,297 -0,882 -5,42 2,08 

Total 271 -0,405 1,262 0,076 -0,555 -0,254 -5,42 2,83 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a subtração das médias, quanto maior e mais positiva a avaliação da motivação, mais 

hedônico o efeito da manipulação e, quanto menor e mais negativa, mais utilitário o efeito da 

manipulação do cenário. Neste caso, as avaliações demonstram que a manipulação do cenário 

1 e 2 foram consistentes com o seu intuito inicial, pois a média do cenário 1 (hedônico) foi 

positiva, enquanto a média do cenário 2 (utilitário) foi negativa. Para verificar se há diferença 

significante entre as médias foi realizado o teste ANOVA, demonstrado no Quadro 13. 

Quadro 13 – ANOVA Média das motivações 

 

 
Soma dos 

quadrados Df 

Média dos 

quadrados F Sig. 

Entre grupos 126,277 1 126,277 111,778 0,001 

Dentro dos grupos 303,894 269 1,130   

Total 430,171 270    

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme apresentado no Quadro 13, o p valor < 0,01 demonstra que há diferença 

significante entre as médias, portanto demonstra que os estímulos de cenário hedônico e 

utilitário surtiram efeito na avaliação do respondente (MMotivação Hedônica= 0,275, DPMotivação 

Hedônica= 0,88, MMotivação Utilitária= -1,09, DPMotivação Utilitária= 1,219). 
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Para verificar se a música escolhida a ser tocada junto com o ambiente era considerada 

congruente ou incongruente para o respondente, foi inserida uma escala de congruência de 4 

itens elaborada pelo autor com base em Riffon (2004). O alfa de Cronbach da escala foi de 

0,984, considerado um índice adequado. O Quadro 14 apresenta as médias das avaliações dos 

estímulos musicais tocados no ambiente, quanto maior a média mais congruente era o 

estímulo e quanto menor a média mais incongruente era o estímulo. 

Quadro 14 – Estatística descritiva Média das avaliações do estímulo musical 

 

 

Estímulo Média N Desvio Padrão 

Congruente 6,69 88 0,398 

Incongruente 1,41 85 0,766 

Total 4,05 173 1,164 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme apresentado no Quadro 14, a média do estímulo com o ambiente congruente 

(Mcongruente = 6,69, DPcongruente = 0,39) é maior do que o estímulo incongruente congruente 

(Mincongruente = 1,41, DPincongruente = 0,76). Foi realizado o teste de análise de variância para 

comprovar que há diferença entre as médias. O Quadro 15 apresenta o resultado do teste.  

Quadro 15 – Anova estímulo ambiental 

 Estímulo Estímulo 

Diferença de 

média 

Erro 

padrão Sig. 

Congruente Incongruente 5,272 0,097 0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4.2 Análise de Covariante 

 

A escala de envolvimento com moda foi incluída na pesquisa, pois poderia ser uma possível 

covariante, influenciando a tendência das respostas. Foi realizado um teste MANCOVA 

rodado no modelo geral junto com as outras variáveis dependentes para verificar se há 

diferença significante entre os grupos, o modelo completo pode ser visto no Apêndice E. O 

Quadro 16 apresenta os R-quadrados com a covariante e sem a covariante.  
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Quadro 16 – R-quadrados MANCOVA e MANOVA covariante Envolvimento 

com moda 

 R² MANCOVA R² MANOVA 

Dominânica 0,517 0,546 

Ativação 0,665 0,684 

Prazer 0,695 0,717 

Compra impulsiva 0,132 0,097 

Avaliação Geral 0,720 0,748 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme apresentado no Quadro 16, a magnitude do efeito da covariante envolvimento com 

moda não foi muito grande. Entretanto para os testes das hipóteses, foram realizados os testes 

estatísticos com e sem a covariante. 

 

3.4.3 Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

Após a aplicação dos questionários, foi realizado a Análise Fatorial Exploratória (AFE) que é 

uma técnica de interdependência, cujo objetivo é diminuir a estrutura básica entre as variáveis 

em análise. De acordo com Hair, et al. (2009) a análise fatorial deve ser utilizada como 

primeira técnica multivariada, pois ela desempenha um importante papel para a aplicação das 

outras técnicas. A análise fatorial fornece ferramentas para analisar as estruturas de 

correlações entre um grande número de variáveis (respostas de questionário), definindo assim, 

um conjunto de variáveis que são altamente inter-relacionadas, conhecidas como Fatores que, 

por sua vez, representam dimensões dentro dos dados. As dimensões orientam o pesquisador 

a reduzir o número de variáveis (Hair, et al., 2009, Field, 2005). 

Foi escolhida a Análise Fatorial Exploratória por ser uma técnica multivariada utilizada para 

redução de dados e para verificar as dimensões apresentadas pelas variáveis (Hair, et al., 

2009) e garantir que as medidas e variáveis utilizadas são, de fato, fatores diferentes uns dos 

outros. 
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Foi realizado a AFE dos itens do modelo PAD separado por ser um construto 

multidimensional com 3 fatores (Donovan & Rossiter, 1982), conforme apresentado no 

Quadro 17.  

 

Quadro 17 - Análise fatorial e Alfa de Cronbach PAD 

 

 
Fator Alfa de Cronbach 

1 2 3 

Dominância_1     0,820 0,90 

Dominância_2     0,778  

Dominância_3     0,737  

Dominância_4     0,768  

Dominância_5     0,793  

Dominância_6     0,786  

Ativação_1   0,909   0,95 

Ativação_2   0,898    

Ativação_3   0,894    

Ativação_4   0,906    

Ativação_5   0,909    

Ativação_6   0,877    

Prazer_1 0,894     0,97 

Prazer_2 0,876      

Prazer_3 0,888      

Prazer_4 0,886      

Prazer_5 0,868      

Prazer_6 0,884      

Método de Rotação: Varimax com normalização Kaiser. Total da variância explicada = 

80,67%, KMO = 0,94. 

 

Para as escalas de compra impulsiva e avaliação geral da loja foram realizados os testes de 

confiabilidade por meio do Alfa de Cronbach e Análise Fatorial Exploratória, conforme 

apresentado no Quadro 18. De acordo com Hair (2009) o Alfa de Cronbach mede a 

confiabilidade dos itens, os valores acima de 0,6 são considerados confiáveis. Foi retirado um 

item da escala de compra impulsiva, pois apresentou carga fatorial cruzada. 
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Quadro 18 – Análise Fatorial Exploratória e Alfa de Cronbach das variáveis – Compra 

impulsiva e avaliação geral da loja. 

 

 
Fator Alfa de Cronbach 

1 2 

Impulsiva_1   0,708 0,87 

Impulsiva_2   0,756  

Impulsiva_3   0,756  

Impulsiva_4   0,696  

Impulsiva_5   0,733  

Impulsiva_6   0,729  

Impulsiva_7   0,726  

Impulsiva_9   0,678  

AV_Geral_1 0,849   0,97 

AV_Geral _2 0,832    

AV_Geral _3 0,836    

AV_Geral _4 0,818    

AV_Geral _5 0,822    

AV_Geral_6 0,882    

AV_Geral _7 0,892    

AV_Geral _8 0,865    

AV_Geral _9 0,878    

AV_Geral _10 0,885    

AV_Geral _11 0,896    

Método de Rotação: Varimax com normalização Kaiser. Total da variância explicada = 

67,13%, KMO = 0,95. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi gerada uma matriz de correlação de Pearson para verificar se existia interação entre as 

variáveis, para que fosse possível a realização do teste ANOVA (Field, 2005). O quadro 19 

apresenta os resultados da matriz. 
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Quadro 19 – Correlação de Pearson das variáveis dependentes 

 
Dominância Ativação Prazer 

Compra 

impulsiva 

Avaliação 

geral 

Dominância Correlação de Pearson 1 -0,117 -0,586** -0,235** -0,630** 

Sig.   0,054 0,001 0,001 0,001 

N 271 271 271 271 271 

Ativação Correlação de Pearson -0,117 1 0,358** 0,115 0,225** 

Sig.  0,054  0,001 0,059 0,001 

N 271 271 271 271 271 

Prazer Correlação de Pearson -0,586** 0,358** 1 0,301** 0,754** 

Sig.  0,001 0,001  0,001 0,001 

N 271 271 271 271 271 

Compra impulsiva Correlação de Pearson -0,235** 0,115 0,301** 1 0,326** 

Sig.  0,001 0,059 0,001  0,001 

N 271 271 271 271 271 

Avaliação geral Correlação de Pearson -0,630** 0,225** 0,754** 0,326** 1 

Sig.  0,001 0,001 0,001 0,001  

N 271 271 271 271 271 

**. Correlação é significante a 0.01. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A matriz de correlação apresentou forte relação entre as variáveis do modelo PAD, sendo o 

prazer tendo correlação negativa com dominância, e forte correlação com ativação, 

corroborando com o modelo teórico de Mehrabian e Russel (1974). 

Após as análises fatoriais exploratórias e os testes de consistência das escalas utilizadas, foi 

realizada uma análise descritiva relacionando a dimensão Prazer com as motivações Hedônica 

e Utilitária sendo influenciadas pela música ambiente. 

Gráfico 02 – Avaliação da dimensão Prazer 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Gráfico 02 apresenta os dados referentes às respostas dos consumidores sendo 

influenciados pela música com suas respectivas motivações. O respondente de motivação 

hedônica que sofreu o estímulo da música congruente (Mhedônico congruente= 6,68, DPhedônico 

congruente=0,396) avaliou mais positivamente que o respondente de motivação hedônica com 

música incongruente (Mhedônico incongruente=1,96, DPhedônico incongruente= 1,577). Para o respondente 

de motivação utilitária a média se manteve próxima, mostrando apenas uma leve diferença 

entre o estímulo da música incongruente (Mutilitário incongruente= 2,97, DPutilitário incongruente= 1,015) 

para a música congruente (Mutilitário congruente= 5,65, DPutilitário congruente=0,698). Para verificar se 

há diferenças entre as médias das respostas, foi realizado o teste ANOVA, que consiste em 

verificar a variância das médias (Field, 2005). O quadro com a ANOVA completo referente a 

cada tratamento de hipótese se encontra no Apêndice F.  

 

Quadro 20 – Resumo das ANOVAs referentes às hipóteses da dimensão Prazer 

 Resultados 

ANOVA 

Resultado 

final 

H1a - Em um contexto de música congruente no ambiente de 

fast fashion, consumidores com motivação hedônica irão 

avaliar mais positivamente a dimensão Prazer, em relação ao 

contexto de música incongruente no ambiente de fast fashion. 

p < 0,01;  Confirmada 

H1b - Entre os consumidores de motivação utilitária, não 

haverá diferença significante nas avaliações da dimensão 

Prazer em relação ao contexto de música congruente e 

incongruente no ambiente de fast fashion. 

p < 0,01;  Não 

Confirmada 

H1c - Consumidores com motivação Hedônica irão avaliar 

mais positivamente a dimensão prazer do que consumidores 

com motivação utilitária quando estimulados pela música 

congruente no ambiente de fast fashion. 

p < 0,01;  Confirmada 

H1d - Consumidores com motivação Hedônica irão avaliar 

menos positivamente a dimensão prazer do que consumidores 

com motivação utilitária quando estimulados pela música 

incongruente no ambiente de fast fashion. 

p < 0,01;  Confirmada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Análise de variância comprova que há diferença significante entre as médias da motivação 

hedônica com musica congruente, incongruente e sem música, confirmando a hipótese H1a. 

Conforme apresentado no Quadro 20, para esta amostra, o consumidor com motivação 

hedônica sente o ambiente de forma mais prazerosa quando a música congruente ao ambiente 

é tocada; quando estimulado com a música incongruente a média de avaliação teve uma queda 
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significante (p valor < 0,01), portanto para o consumidor que busca uma compra mais 

prazerosa, a música congruente com o ambiente gera uma avaliação melhor. 

Quando analisado o consumidor de motivação utilitária com música congruente versus música 

incongruente, a análise de variância apresentou que há diferença significante (p valor < 0,01), 

portanto, não confirma a hipótese H1b. De acordo com o Quadro 20, para esta amostra, o 

consumidor com motivação utilitária tende a tornar a sua compra menos prazerosa quando 

uma música ambiente incongruente é tocada, e mais prazerosa quando a música congruente 

com o ambiente é tocada. O fato do prazer do consumidor de motivação utilitária ter se 

alterado com a música pode ter ocorrido, pois, o ambiente de fast fashion é um ambiente 

hedônico e com fortes estímulos ambientais, portanto o tipo de loja pode ter influenciado 

nessa avaliação. Baker et al. (2003) e Andersson et al. (2012) dizem que o tipo de música 

combinado com o tipo de loja pode gerar diferentes efeitos, ou seja, uma música country 

tocada no Wallmart gera uma resposta diferente de uma música country tocada em uma loja 

de vinhos. O formato de loja, no caso desta tese, moderou o efeito da música sobre o 

consumidor, gerando uma avaliação mais positiva. 

Quando analisado o consumidor com motivação hedônica versus utilitária, a análise de 

variância demonstrou que, quando tocada a música ambiente congruente, o consumidor com 

motivação hedônica avalia mais positivamente do que o consumidor de motivação utilitária (p 

valor < 0,01), o contrário ocorre quando a música incongruente é tocada, o consumidor de 

motivação Hedônica avalia menos positivamente do que o consumidor de motivação utilitária 

(p valor < 0,01), confirmando as hipóteses H1c e H1d.  

Há um efeito de interação entre a música incongruente e a música congruente versus 

motivação hedônica e utilitária, demonstrando que o consumidor de motivação hedônica 

tende a ser mais influenciado pela música ambiente do que o consumidor com motivação 

utilitária, pois há uma queda de avaliação de magnitude maior quando tocada a música 

incongruente. Pode-se observar que para as duas motivações a música incongruente diminui a 

sensação do ambiente prazeroso, principalmente para o consumidor de motivação hedônica, 

que são caracterizados por aqueles que buscam uma experiência positiva, onde os mesmos 

possam aproveitar a experiência de compra como algo prazeroso e que satisfaça suas 

necessidades emocionais (Patel & Sharma, 2009). 
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Gráfico 03 – Avaliação da dimensão Ativação ambiente com música vs sem 

música 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme observado no Gráfico 03, com relação à dimensão ativação houve uma crescente na 

avaliação quando a música ambiente foi tocada (Mmúsica ambiente= 5,81, DPmúsica ambiente=0,899) 

comparado com o ambiente sem música (Msem música ambiente=3,09, DPsem música ambiente= 1,185). 

 

Gráfico 04 – Avaliação da dimensão Ativação música ambiente congruente vs 

incongruente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 04 apresenta a avaliação dos respondentes quando estimulados pela música 

congruente (Mcongruente=6,19, DPcongruente= 0,624) e incongruente (Mincongruente= 5,42, 
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DPincongruente=0,974). Para verificar se há diferença entre as médias foram realizados os testes 

ANOVA. 

 

Quadro 21 – Resumo das ANOVAs referente às hipóteses da dimensão Ativação 

 Resultados 

ANOVA 

Resultado 

final 

H2a - No contexto de música no ambiente de fast fashion, 

o consumidor irá avaliar mais positivamente a dimensão 

ativação, em relação ao contexto sem música no ambiente 

de fast fashion. 

p < 0,01; Confirmada 

H2b - No contexto de música congruente no ambiente de 

fast fashion, o consumidor irá avaliar mais positivamente 

a dimensão ativação, em relação ao ambiente de música 

incongruente no ambiente de fast fashion. 

p < 0,01;  Confirmada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Análise de variância comprova que há diferença significante entre as médias (p valor < 

0,01) do respondente estimulado com a música ambiente em comparação com o ambiente sem 

música, confirmando a hipótese H2a. O respondente apresentou um maior nível de ativação 

quando a música ambiente foi tocada, confirmando os pressupostos teóricos descritos por 

Donovan e Rossiter (1982). 

Quando analisado o mesmo respondente com música incongruente e música congruente, o 

teste demonstra que há diferença significante entre as médias, confirmando a hipótese H2b. A 

música congruente com o ambiente de fast fashion demonstrou estimular mais o respondente 

do que a música incongruente com o ambiente, corroborando com os resultados de Demoulin 

(2011). 

Gráfico 05 – Avaliação da dimensão Dominância 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Gráfico 05 apresenta os dados referentes às respostas dos consumidores sendo 

influenciados pela música ambiente em relação à dimensão dominância. O respondente de 

motivação hedônica que sofreu o estímulo da música congruente (Mhedônico congruente= 2,27, 

DPhedônico congruente=1,161) avaliou menos positivamente que o respondente de motivação 

hedônica com estimulado pela música incongruente (Mhedônico incongruente=5,66, DPhedônico 

incongruente= 1,521). Para o respondente de motivação utilitária a média se manteve próxima, 

mostrando apenas uma leve diferença entre o estímulo da música incongruente (Mutilitário 

incongruente= 3,99, DPutilitário incongruente= 0,63) para a música congruente (Mutilitário congruente= 3,71, 

DPutilitário congruente=0,665). Para verificar se há diferenças entre as médias das respostas foi 

realizado o teste ANOVA.  

Quadro 22 – Resumo das ANOVAs referente às hipóteses da dimensão Dominância 

 Resultados 

ANOVA 

Resultado final 

H3a - Em um contexto de música congruente no ambiente de 

fast fashion consumidores com motivação hedônica irão 

avaliar menos positivamente a dimensão Dominância, em 

relação ao contexto de música incongruente no ambiente de 

fast fashion. 

p < 0,01;  Confirmada 

H3b - Entre os consumidores de motivação utilitária, não 

haverá diferença significante nas avaliações da dimensão 

Dominância, em relação ao contexto de música congruente e 

incongruente no ambiente de fast fashion. 

p > 0,05;  Confirmada 

H3c - Em um contexto de música congruente no ambiente de 

fast fashion, consumidores com motivação hedônica irão 

avaliar menos positivamente a dimensão Dominância do que 

os consumidores de motivação utilitária. 

p < 0,01;  Confirmada 

H3d - Em um contexto de música incongruente no ambiente 

de fast fashion, consumidores com motivação hedônica irão 

avaliar mais positivamente a dimensão Dominância do que 

os consumidores de motivação utilitária. 

p < 0,01;  Confirmada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise de variância demonstra que há diferença significante quando analisado o 

respondente com motivação hedônica em um ambiente de música congruente versus 

incongruente (p valor < 0,01), confirmando a hipótese H3a. Quando analisado o respondente 

de motivação utilitária, o teste demonstrou que não há diferença significante entre o ambiente 

com música congruente X incongruente (p valor > 0,05), considerando a análise com a 

covariante envolvimento com moda. Confirmando a hipótese H3b. Ou seja, não houve 
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diferença de estímulo quando a música ambiente foi congruente ou incongruente, não houve 

influência com relação a dominância. 

Quando analisados os consumidores de motivação hedônica versus utilitária estímulados pela 

música ambiente congruente, o resultado do teste demonstrou que houve diferença 

significante. Confirmando a hipótese H3c, ou seja, os consumidores de motivação hedônica se 

sentiram menos dominados e mais livres para atuar em um ambiente com a música ambiente 

congruente, portanto mais prazerosa. Quando estimulados pela música incongruente, os 

consumidores de motivação hedônica avaliaram mais positivamente a dimensão dominância, 

a magnitude do efeito foi maior quando comparado com os consumidores de motivação 

utilitária. A música incongruente gerou um efeito de dominância sobre o consumidor de 

motivação hedônica, confirmando a hipótese H3d. 

 

Gráfico 06 –Média da Avaliação Geral da Loja 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O Gráfico 06 apresenta os dados referentes às respostas dos consumidores sendo 

influenciados pela música com suas respectivas avaliações. O respondente de motivação 

hedônica que sofreu o estímulo da música congruente (Mhedônico congruente= 6,31, DPhedônico 

congruente=0,446) avaliou mais positivamente que o respondente de motivação hedônica com 

música incongruente (Mhedônico incongruente=2,04, DPhedônico incongruente= 1,093). Para o respondente 

de motivação utilitária a média se manteve próxima, mostrando apenas uma leve diferença 

entre o estímulo da música incongruente (Mutilitário incongruente= 4,83, DPutilitário incongruente= 0,933) 
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para a música congruente (Mutilitário congruente= 5,9, DPutilitário congruente=0,735). Para verificar se há 

diferenças entre as médias das respostas foi realizado o teste ANOVA, que consiste em 

verificar a variância das médias sem a covariante (envolvimento com moda). Os testes 

completos encontram-se no Apêndice F.  

Quadro 23 – Resumo das ANOVAs referente às hipóteses da Avaliação Geral do 

consumidor 

 Resultados 

ANOVA 

Resultado final 

H4a - Em um contexto de música congruente no ambiente de 

fast fashion, consumidores com motivação hedônica irão 

avaliar mais positivamente a variável avaliação geral da loja 

em relação ao contexto de música incongruente. 

p < 0,01;  Confirmada 

H4b - Consumidores com motivação utilitária não 

apresentarão diferença significante na avaliação da variável 

avaliação geral da loja entre os contextos de música 

congruente e incongruente, no ambiente de fast fashion. 

p < 0,01;  Não Confirmada 

H4c - No contexto de música congruente no ambiente de fast 

fashion, consumidores com motivação hedônica avaliarão 

mais positivamente à avaliação geral da loja do que 

consumidores de motivação utilitária. 

p < 0,01 Confirmada 

H4d - No contexto de música incongruente no ambiente de 

fast fashion, consumidores com motivação hedônica 

avaliarão menos positivamente à avaliação geral da loja do 

que consumidores de motivação utilitária. 

p < 0,01 Confirmada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O teste ANOVA demonstrou que há diferença significante entre o respondente de motivação 

hedônica com música congruente versus música incongruente (p valor < 0,01), confirmando a 

hipótese H4a. O consumidor de motivação hedônica avaliou mais positivamente a avaliação 

geral da loja quando a música congruente com o ambiente de fast fashion foi tocada. 

Quando analisado o respondente com motivação utilitária, o teste apresentou diferença 

significante entre o ambiente com música congruente versus música incongruente (p valor < 

0,01), portanto não confirmando a hipótese H4b. Ou seja, aconteceu o mesmo quando 

analisado a dimensão prazer, o consumidor de motivação utilitária se demonstrou atento aos 

estímulos ambientais, tanto que apresentou diferença significante quando a música tocada era 

congruente e incongruente. O efeito pode ter ocorrido devido ao ambiente se tratar de uma 

loja de fast fashion onde o ambiente tem forte influência sobre o objeto de consumo. 

Conforme descrito por Baker et al. (2003) e Andersson et al. (2012), o ambiente pode ter 

atuado como moderador gerando um efeito não esperado. 
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Confrontando os consumidores de motivação hedônica versus utilitária, quando a música 

tocada foi a congruente com o ambiente, os consumidores de motivação hedônica avaliaram 

mais positivamente, porém a magnitude do efeito não foi grande. Confirmando a hipótese H4c 

(p valor < 0,01). Quando a música incongruente com o ambiente foi tocada, os consumidores 

de motivação hedônica avaliaram menos positivamente as variáveis com relação ao 

consumidor de motivação utilitária (p valor < 0,01), confirmando as hipóteses H4d. 

O Gráfico 07 apresenta as médias de compra impulsiva sobre o ambiente com música e sem 

música. 

Gráfico 07 –Média das avaliações de Compra por impulso  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As médias se manteram muito próximas quando comparado o ambiente com música (MCompra 

impulsiva música ambiente= 4,09, DPCompra impulsiva música ambiente=1,119) e o ambiente sem música 

(MCompra impulsiva sem música ambiente= 4,04, DPCompra impulsiva sem música ambiente=0,901). 

Para o tratamento da hipótese H5, foi realizado o teste ANOVA para avaliar se há diferença 

entre as médias. O Quadro 24 apresenta um resumo dos resultados dos testes, o teste completo 

se localiza no Apêndice F. 
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Quadro 24 – Resumo da ANOVA referente à hipótese compra impulsiva 

 Resultados 

ANOVA 

Resultado 

final 

H5 - No contexto de música no ambiente de fast 

fashion, o consumidor irá avaliar mais positivamente 

a compra impulsiva em relação ao contexto sem 

música no ambiente de fast fashion. 

p > 0,5;  Não 

Confirmada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme apresentado pelo Quadro 24, não houve diferença significante entre as médias das 

avaliações sobre compra impulsiva (p > 0,5), portanto rejeita-se a hipótese H5. O consumidor 

não demonstrou uma alteração na avaliação da compra impulsiva quando o estímulo 

ambiental foi tocado. De acordo com Muruganantham e Bahkat (2013), a compra impulsiva 

pode ser gerada a partir estímulos sensoriais - o que no caso não ocorreu, pois, o consumidor 

manteve a mesma avaliação com e sem o estímulo da música. 

Os itens desta escala foram avaliados por especialistas pesquisadores na área de marketing, 

com o objetivo de identificar se os itens estavam medindo a intenção de compra por impulso 

ou se era uma escala de personalidade de compra por impulso. Após as análises dos itens, os 

especialistas chegaram à conclusão de que os itens mensuram somente a personalidade do 

respondente e não a compra por impulso (Ver apêndice C para a leitura dos itens da escala). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo geral da presente pesquisa foi analisar como o efeito da congruência do estilo 

musical interfere no comportamento do consumidor. O estudo pretendia, ainda, atingir os 

seguintes objetivos específicos: Analisar o efeito da congruência da música no ambiente de 

loja; Analisar a relação entre a música ambiente e as dimensões Prazer, Ativação e 

Dominância; Analisar se a música ambiente altera a avaliação geral da loja; Analisar a 

diferença entre motivação hedônica e utilitária em relação à música ambiente; e Analisar o 

efeito da música sobre a compra impulsiva. 

Esta tese procurou se atentar também aos gaps encontrados na revisão da literatura, que eram: 

(1) examinar a dimensão Dominância do modelo PAD, que foi uma dimensão retirada por 

Russell e Pratt (1980); (2) estudar a relação da motivação hedônica e utilitária no ambiente de 

varejo comparando os resultados; (3) estudar os consumidores de motivação hedônica versus 

consumidores de motivação utilitária sobre o modelo PAD; e por fim, (4) verificar os 

resultados gerados pela influência da música ambiente congruente ou incongruente sobre os 

consumidores de motivação hedônica e utilitária. 

O tema música como aspecto ambiental desperta interesse científico, pois os resultados 

acabam variando de acordo com o ambiente que é realizado (Maciel, et al., 2010; Vieira, 

2012; Baker et al. 2003; Andersson et al. 2012). Já sobre a questão da congruência, foram 

encontrados estudos teóricos e empíricos sobre a congruência da música com o advertising 

(Kellaris, et al., 1993; Lantos & Graton, 2012; Galan, 2009; Becker-Olsen, 2006; Yamasaki, 

Yamada & Laukka, 2015). Com relação à congruência da música com o ambiente foram 

encontrados poucos estudos empíricos, demonstrando ser um tema pouco explorado (Mattila 

& Wirtz, 2001; Demoulin, 2011). 

Quanto à questão da motivação do consumidor (hedônica e utilitária) ainda há um debate forte 

a respeito da definição de o que é valor hedônico ou utilitário e o que é motivação hedônica 

ou utilitária, conforme demonstrado no capítulo dois desta tese.  

As motivações foram estudadas a partir do paradigma EOR, muito utilizado no âmbito da 

psicologia ambiental. Esse paradigma é utilizado fortemente na questão de aproximação e 
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afastamento. O E-O-R (Estímulo – Organismo – Resposta) consiste em estímulos ambientais 

que impactam no indivíduo gerando uma resposta (Mehrabian & Russel, 1974). 

A resposta gerada pelo paradigma EOR é medido no varejo pelo modelo PAD (Donovan & 

Rossiter, 1982). Onde Prazer significa o quanto o ambiente é prazeroso e agradável para o 

indivíduo, Ativação – o quanto o indivíduo se sente estimulado e desperto pelo ambiente, e 

por fim, Dominância – o quanto o indivíduo se sente livre para atuar no ambiente. 

Esta tese buscou responder a seguinte pergunta de pesquisa: Qual efeito da congruência da 

música no ambiente de loja sobre o comportamento do consumidor? O método utilizado foi o 

experimento, que é o método mais utilizado para controlar os estímulos e medir o impacto 

sobre as variáveis dependentes. 

O resultado do experimento vai ao encontro da teoria EOR (Donovan & Rossiter, 1982), visto 

que o respondente apresentou uma avaliação mais positiva no item ativação quando a música 

foi tocada (congruente ou incongruente). Com a música congruente a avaliação de prazer foi 

mais positiva para o consumidor de motivação hedônica, corroborando com os resultados 

encontrados por Yamasaki, Yamada e Laukka (2015), Demoulin (2011) e Sweeney e Wyber 

(2002). O consumidor com motivação utilitária também demonstrou ser influenciado pela 

música ambiente congruente, o que não era esperado. Ou seja, a música congruente aumentou 

a percepção de prazer na loja, isso pode se dar ao fato de que o ambiente atuou como 

moderador. Baker et al. (2003) e Andersson et al. (2012) descreveram que o tipo de loja pode 

exercer influência sobre o consumidor e atuar como moderador. 

Com relação à Ativação, as hipóteses foram confirmadas, demonstrando que a música 

ambiente estimulou o consumidor, e que a música congruente teve um efeito maior do que a 

música incongruente com o ambiente de loja, confirmando os pressupostos teóricos e 

empíricos de Kaltcheva e Weitz (2006), Vieira e Torres (2014), Donovan e Rossiter (1982) e 

Demoulin (2011). 

Para o estudo da dimensão Dominância, não foram encontrados estudos empíricos, pois, 

Russel e Pratt (1980) propuseram a eliminação desta dimensão. A presente tese demonstrou 

que essa dimensão possui relação do consumidor com o ambiente e uma relação contrária aos 

resultados de prazer. Ou seja, quando o nível de prazer é alto, o de dominância apresentou um 

resultado baixo (no caso da música congruente) e o contrário, quando o nível de prazer é 

baixo, o de dominância é alto (música incongruente). Os resultados encontrados demostraram 
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relação com o pressuposto teórico do modelo PAD (Donovan & Rossiter, 1982; Mehrabian, 

1996), e o efeito foi maior para o consumidor com motivação hedônica. 

As hipóteses avaliação geral da loja foram confirmadas, exceto a que era referente ao 

consumidor de motivação utilitária não apresentar diferença significante entre o ambiente com 

música congruente e incongruente. Para os consumidores com motivação hedônica os 

resultados do presente estudo corroboraram com os resultados encontrados por Demoulin 

(2011), Mandila e Gerogiannis (2012), Arnold e Reynolds (2003), Vaccaro et al. (2011), 

Grewal et al. (2003) e Alpert et al. (2005). Sobre a hipótese do consumidor com motivação 

utilitária, o resultado encontrado pode ter sido devido ao formato do ambiente de loja (fast 

fashion), podendo ter influenciado no resultado, pois, Patel e Sharma (2009) e Batra e Ahtola 

(1990) afirmam que o consumidor com motivação utilitária tende a não ser atento às pistas 

ambientais. 

Quanto à questão da compra impulsiva, Donovan e Rossiter (1982) descreveram que um 

ambiente com alto nível de estímulo pode gerar uma compra impulsiva. O resultado 

encontrado para essa variável foi que não houve diferença significante entre o ambiente sem 

música e com música. Não foram confirmados os resultados encontrados por Mattila e Wirtz 

(2008). Isso pode ter ocorrido devido à falha na adaptação da escala, pois a escala se refere a 

uma avaliação pessoal do consumidor e não a uma avaliação com relação ao ambiente de loja 

e ao estímulo apresentado. 

Dentre os achados na pesquisa há os de que os respondentes com motivação hedônica 

demonstraram ser mais sensíveis aos estímulos ambientais (Hirschman & Holbrook, 1982) 

quando comparados com o consumidor de motivação utilitária. Entretanto, os consumidores 

com motivação utilitária também foram impactados pelo estímulo ambiental, isso pode se dar 

ao fato de que o ambiente de fast fashion teve uma influência forte sobre o consumidor (Baker 

et al., 2003; Andersson et al., 2012). A sugestão para estudos futuros é que seja realizado o 

mesmo experimento em outros ambientes para que possibilite comparação e que gere um 

efeito mais utilitário no consumidor. 

Esta pesquisa contribui empiricamente para a ciência, pois foi testada uma dimensão 

Dominância do modelo PAD e o resultado encontrado sobre essa dimensão foi que ela é 

consistente com o modelo apresentando uma avaliação contrária da dimensão Prazer. Foi 

testada também a relação da congruência do estímulo com o ambiente, no qual um estímulo 

congruente com o ambiente gerou avaliações mais positivas. 
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Esta pesquisa também contribuiu em relação à questão motivação hedônica e utilitária, pois 

comparou empiricamente as diferentes respostas desses consumidores em relação ao ambiente 

de varejo sendo estimulados pela música ambiente.  

Um dos pontos encontrados como limitação foi que a descrição de cenário não gerou 

avaliações mais extremas com relação à motivação hedônica e utilitária, mesmo quando 

subtraída uma média da outra, os valores apresentados continuaram muito próximos. Para 

próximos experimentos deve ser testado um estímulo que aumente a magnitude da diferença 

entre a motivação hedônica e utilitária. 

O ambiente de loja também é considerado uma limitação, pois ele pode impactar na questão 

da motivação do consumidor, como, no caso, o ambiente de fast fashion – que é considerado 

um ambiente hedônico devido ao seu mix de produtos e a atmosfera da loja (Baker et al., 

2003; Andersson et al., 2012). 

Como implicações gerenciais, o estudo ressalta que os gestores das empresas de fast fashion 

devem se atentar ao estímulo ambiental utilizado e ao nível de congruência do mesmo, já que 

quanto mais congruente é o estímulo, melhores serão os resultados na satisfação do 

consumidor. Se tratando do consumidor de motivação hedônica, o ambiente com um estímulo 

incongruente afasta o consumidor e diminui a intenção de compra. A música ambiente, que é 

um estímulo não invasivo perante a percepção do consumidor, se torna uma ferramenta barata 

e de fácil manipulação para o gestor. 
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APÊNDICE A - Questionário utilizado para a definição dos estímulos 

1.Sexo: 

Masculino ( ) 

Feminino ( ) 

2. Qual sua idade? 

Menos de 14 anos ( ) 

14 a 17 anos  ( ) 

18 a 24 anos ( ) 

25 a 35 anos ( ) 

36 a 49 anos ( ) 

50 a 65 anos ( ) 

Acima de 65 anos ( ) 

 

3. Estado Civil: 

Solteiro(a) (  ) 

Casado(a)  (  ) 

Divorciado(a)  (  ) 

Viúvo(a)  (  ) 

 

4. Qual sua Renda familiar? 

Até R$ 713,00 (  ) 

Entre R$ 1.024,00 e R$ 1.540,00 (  ) 

Entre R$ 1.541,00 e R$ 2.564,00 (  ) 

Entre R$ 4.418,00 e R$ 8.417,00 (  ) 

Entre R$ 8.418,00 e R$ 12.915,00 (  ) 

Mais que R$ 12.916,00 (  ) 

 

5. Qual sua escolaridade? 

Ensino Fundamental (  ) 

Ensino Médio (cursando)  (  ) 

Ensino Médio Completo (  ) 

Ensino Superior (cursando) (  ) 

Ensino Superior Completo (  ) 

Pós-graduação (cursando) (  ) 
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Pós-graduação Completo (  ) 

 

6. Imagine a seguinte situação: 

Uma loja de fast fashion que trabalha com um mix variado de produtos, entre eles 

roupas e acessórios femininos e masculinos, está escolhendo músicas para serem 

tocadas em suas lojas (exemplo de lojas de fast fashion: Renner, Luigi Bertolli, 

Riachuelo, Marisa, Hering, Zara e C&A). 

 

Imagina que você está dentro do ambiente desta loja e responda a seguir qual estilo 

musical não tem nada a ver e qual estilo musical tem tudo a ver: 

 Nada a 

ver 

     Tudo a 

ver 

DISCO        

SAMBA        

MPB        

R&B        

HEAVY METAL        

BLUES        

PAGODE        

MÚSICA 

CLÁSSICA 

       

AXÉ        

POP MUSIC        

REGGAE        

GOSPEL        

POP ROCK        

JAZZ        

SERTANEJO        
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HIP HOP        

SERTANEJO 

UNIVERSITÁRIO 

       

SOUL        

COUNTRY        

BLACK MUSIC        

FUNK CARIOCA        

BOSSA NOVA        

DANCE MUSIC        
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APÊNDICE B – Estatística descritiva da congruência dos estilos musicais 

 

 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

MPB 52 1,00 7,00 4,3654 2,27543 

SOUL 52 1,00 7,00 2,5000 1,91485 

GOSPEL 52 1,00 7,00 1,7885 1,77495 

AXÉ 52 1,00 5,00 1,4038 ,84621 

PAGODE 52 1,00 7,00 1,7115 1,47311 

FUNK CARIOCA 52 1,00 5,00 1,2692 ,79497 

BLUES 52 1,00 7,00 3,1346 2,12390 

COUNTRY 52 1,00 7,00 2,6154 2,08782 

JAZZ 52 1,00 7,00 3,2115 2,22584 

DANCE MUSIC 52 1,00 7,00 4,5000 2,27087 

POP MUSIC 52 1,00 7,00 5,4038 2,05092 

SERTANEJO 52 1,00 7,00 2,4423 2,04281 

REGGAE 52 1,00 7,00 2,2500 1,48026 

POP ROCK 52 1,00 7,00 4,7692 2,14764 

SAMBA 52 1,00 7,00 2,2308 1,72201 

BOSSA NOVA 52 1,00 7,00 3,5385 2,40475 

MÚSICA CLÁSSICA 52 1,00 7,00 2,8846 2,23742 

HEAVY METAL 52 1,00 7,00 2,1923 1,83686 

SERTANEJO UNIVERSITÁRIO 52 1,00 7,00 2,5962 2,02203 

BLACK MUSIC 52 1,00 7,00 3,2692 2,16129 

R&B 52 1,00 7,00 2,4808 1,80946 

DISCO 52 1,00 7,00 3,2500 2,19514 

HIP HOP 52 1,00 7,00 2,3077 1,87385 

Número de casos válidos 52     
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APÊNDICE C – Escalas originais e traduções 

 

Autor(es) Variável Escala original Escala traduzida 

DONOVAN; 

ROSSITER (1982), 

MEHRABIAN-

RUSSEL (1974); 

FERREIRA (2007). 

Dominância Autonomous - 

Guided 

Autônomo – Guiado 

Insignificant - 

Important 

Ignorado – Importante 

Controlling - 

Controlled 

Controlador – Controlado 

Influenced - 

Influential 

Influenciado – Influente 

Independent - 

Dependent 

Independente – 

Dependente 

Submissive - 

Dominant 

Submisso – Dominante 

Ativação Stimulated - 

Relaxed 

Estimulado – Relaxado 

Excited - Calm Emocionado – Calmo 

Frenzied - Sluggish Frenético – Apático 

Jittery - Dull Quieto – Inquieto 

Wide-awake - 

Sleepy 

Desperto – Sonolento 

Aroused - 

Unaroused 

Motivado – Indiferente 

Prazer Happy – Unhappy Feliz – Infeliz 

Pleased – Annoyed Agradado – Aborrecido 

Satisfied – 

Unsatisfied 

Satisfeito – Insatisfeito 

Contented – 

Melancholic 

Alegre – Melancólico 

Hopeful – 

Despairing 

Esperançoso – Sem 

esperança 

Relaxed – Bored Tranquilo – Entediado 

ROOK; FISHER, 

(1995) 

Compra Impulsiva I often buy things 

spontaneously 

Costumo comprar coisas 

espontaneamente 

“Just do it” 

describes the way I 

buy things 

“Apenas faça isso” 

descreve a maneira como 

eu compro as coisas 

I often buy things 

without thinking 

Costumo comprar coisas 

sem pensar 

“I see it, I buy it” 

describes me 

“Vi e comprei” me 

descreve 

“buy now, think 

about it later” 

describes me 

“Compre agora, pense 

depois” me descreve 

Sometimes I feel 

like buying things 

on the spur of the 

moment 

Às vezes eu sinto como se 

comprasse coisas no calor 

do momento 
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I buy things 

according to how I 

feel at the moment 

Eu compro coisas de 

acordo com o que estou 

sentindo no momento 

I carefully plan most 

of my purchases 

Eu planejo cuidadosamente 

a maioria das minhas 

compras 

 

Sometimes I am a 

bit reckless about 

what I buy 

Às vezes eu sou um pouco 

imprudente sobre o que 

compro 

Adaptado de DOODS, 

et al., (1991). 

WESTBROOK; 

OLIVER, (1981), 

MATTILA; WIRTZ 

(2001) 

ARAUJO, et al.(2013);  

LEMON, et al. (2002); 

MITTAL, et al. (1999) 

Avaliação geral da loja The likelihood of 

purchasing this 

product is 

A probabilidade de eu 

adquirir este produto é 

 

 

If I where going to 

buy this product, I 

would consider 

buying the at the 

price shown 

Se eu for comprar esse 

produto, eu consideraria 

comprar o que está com o 

preço visível 

 

At the price shown, 

I would consider 

buying the product 

Com o preço visível, eu 

consideraria comprar o 

produto 

 

The probability that 

I would consider 

buying the product 

is 

A probabilidade de eu 

considerar comprar este 

produto é 

 

My willingness to 

buy the product is 

Minha vontade de comprar 

o produto é 

Truly enjoyed 

coming to the store 

Realmente gostei de visitar 

esta loja 

 

Satisfied with the 

store 

Estou satisfeito com a loja  

Choice to come to 

the store was a good 

one 

A escolha de vir para a loja 

foi boa 

Escala traduzida por 

Araujo, et al., 

(2013). 

Eu pretendo voltar a esta 

loja para fazer compras no 

futuro 

Eu pretendo voltar a esta 

loja com mais frequência 

Eu pretendo aumentar o 

valor das minhas compras 

nesta loja 

RIFFON et al.(2004) Congruência Not compatible – 

compatible 

Não compatível – 

compatível 

Not a good fit – 

good fit 

Não foi uma boa escolha – 

foi uma boa escolha 

Not congruent - 

congruent 

Não congruente – 

congruente 

BABIN, et al. (1994); Motivação Utilitária I accomplished just Eu consegui realizar 
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KIM (2006). what I wanted to on 

this shopping trip 

apenas o que eu queria 

nesta ida ao shopping 

 

I couldn’t buy what 

I really needed 

Eu não poderia comprar o 

que eu realmente precisava 

 

While shopping, I 

found just the 

item(s) I was 

looking for 

Durante as compras, eu 

encontrei apenas o(s) 

item(s) que eu estava 

procurando 

 

I was disappointed 

because I had to go 

to another store(s) to 

complete my 

shopping 

Fiquei decepcionado pois 

tive que ir a outra loja para 

completar minhas compras 

 

I feel this shopping 

trip was successful 

Sinto que esta ida ao 

shopping foi bem sucedida 

I feel really smart 

about this shopping 

trip 

Eu me sinto muito 

inteligente sobre esta ida ao 

shopping 

This was a good 

store visit because I 

was over very 

quickly 

Esta foi uma boa visita a 

loja, pois terminei rápido 

ARNOLD; 

REYNOLDS (2003) 

Motivação Hedônica To me, shopping is 

an adventure 

 

Para mim, fazer compras é 

uma aventura 

I find shopping 

stimulating  

 

Acho fazer compras 

estimulante 

Shopping makes me 

feel like I am in my 

own universe 

 

Comprar me faz sentir 

como se eu estivesse no 

meu próprio universo 

When I’m In a 

down mood, I go 

shopping to make 

me feel better 

 

Quando estou de mau 

humor, eu vou às compras 

para me sentir melhor 

To me, shopping is 

a way to relieve 

stress 

 

Para mim, fazer compras é 

uma forma de aliviar o 

estresse 

I go shopping when 

I want to treat 

myself to something 

special 

Vou às compras quando 

quero me tratar como algo 

especial 

I like shopping for 

others because when 

they feel good I feel 

good 

Gosto de fazer compras 

para os outros, pois, 

quando eles se sentem bem 

eu me sinto bem 
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I enjoy shopping for 

my friends and 

family 

 

Eu gosto de comprar para 

meus amigos e familiares 

I enjoy shopping 

around to find the 

perfect gift for 

someone 

Eu gosto de ir às compras 

para encontrar o presente 

perfeito para alguém 

I enjoy looking for 

discounts when I 

shop 

 

Quando vou às compras eu 

gosto de procurar por 

descontos 

I enjoy hunting for 

bargains when I 

shop 

 

Eu gosto de pechinchar 

quando eu vou às compras 

I go shopping with 

my friends or family 

to socialize 

Eu vou às compras com os 

amigos ou familiares para 

socializar 

 

I enjoy socializing 

with other when I 

shop 

 

Eu gosto de socializar com 

outros quando vou às 

compras 

Shopping with 

others is a bonding 

experience 

Ir as compras com outras 

pessoas gera uma 

experiência de união 

I go shopping to 

keep up with the 

trends 

 

Vou às compras para me 

manter atento as tendências 

I go Shopping to 

keep up with the 

new fashions 

Vou às compras para me 

manter atualizado com a 

moda 

 

I go shopping to see 

what new products 

are available 

Vou às compras para ver os 

novos produtos disponíveis 

TIGERT, et al.(1976) Envolvimento com 

moda 

I usually have one 

or more outfits of 

the very latest style 

Eu costumo ter uma ou 

mais roupas de estilo mais 

moderno 

 

An important part of 

my life and 

activities is dressing 

smartly 

Uma parte importante da 

minha vida e das atividades 

eu estava vestido (a) de 

forma inteligente 

 

I like to shop for 

clothes 

Eu gosto de comprar 

roupas 

I like to think I’m a 

bit of a swinger 

Eu gosto de pensar que sou 

um pouco boêmio 
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For my fashion 

needs, I am 

increasingly 

shopping at 

boutiques or fashion 

specialty stores 

rather than 

department stores. 

Para minhas necessidades 

de moda, eu estou cada vez 

mais comprando em 

boutiques ou lojas 

especializada em moda ao 

invés de lojas de 

departamento 

 

 

When I must choose 

between the two I 

usually dress for 

fashion, not comfort 

Quando eu preciso escolher 

entre os dois eu geralmente 

me visto para ficar na 

moda e não confortável 
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APÊNDICE D – Instrumento de Coleta de dados Utilizado no Pré-teste 

1. Qual seu sexo? 

Masculino ( ) 

Feminino ( ) 

2. Qual sua idade? 

Neste item foi utilizado um dropbox contendo as opções desde “menos de 16 

anos” a “acima de 65 anos”, se o respondente marcasse menos de 16 anos ele seria 

automaticamente direcionado ao termino do questionário. 

 

Quebra de página. 

 

3. Estado civil 

Solteiro(a)  (  ) 

Casado(a)   (  ) 

Divorciado(a)  (  ) 

Viúvo(a)  (  ) 

 

4. Qual sua Renda familiar? 

Até R$ 713,00 (  ) 

Entre R$ 1.024,00 e R$ 1.540,00 (  ) 

Entre R$ 1.541,00 e R$ 2.564,00 (  ) 

Entre R$ 4.418,00 e R$ 8.417,00 (  ) 

Entre R$ 8.418,00 e R$ 12.915,00 (  ) 

Mais que R$ 12.916,00 (  ) 

 

5. Qual sua escolaridade? 

Ensino Fundamental (  ) 

Ensino Médio (cursando)  (  ) 

Ensino Médio Completo (  ) 

Ensino Superior (cursando) (  ) 

Ensino Superior Completo (  ) 

Pós-graduação (cursando) (  ) 

Pós-graduação Completo (  ) 
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6. Com que frequência você compra em lojas de fast fashion? Exemplo de lojas de fast 

fashion: Renner, Luigi Bertolli, Riachuelo, Marisa, Hering, Zara e C&A) 

Não compro neste tipo de loja (  ) 

1 vez ao ano (  ) 

2 vezes ao ano (  ) 

3 vezes ao ano (  ) 

4 vezes ao ano (  ) 

5 vezes ao ano (  ) 

1 vez a cada dois meses (   ) 

1 vez por mês (  ) 

1 vez a cada 15 dias (  ) 

Semanalmente (  ) 

 

Se o respondente marcasse que não compra em lojas de fast fashion, ele seria 

automaticamente enviado para o término do questionário. 

 

Quebra de página. 

 

Motivações Utilitária e Hedônica: 

As motivações foram apresentadas de forma randômica para os respondentes. 

 

Imagine a seguinte situação: você está em seu ambiente de trabalho e a sua calça ou 

blusa rasgam, você está em seu horário de almoço, e tem pouco tempo para ir até o 

shopping, comprar o produto e retornar ao trabalho. Ou seja, você precisa fazer uma 

compra com foco na utilidade. 

 

Imagine a seguinte situação: você está curtindo aquele momento de ir ao shopping, 

seja sozinho, com a família ou com os(as) amigos(as). Para você, aquele momento lhe 

faz bem, te deixa menos estressado(a) e é extremamente agradável e prazeroso. 

 

Quebra de página. 
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Manipulação das fotos :  

Neste item as fotos contendo a música congruente, incongruente e o ambiente sem 

música foram apresentados aleatoriamente aos respondentes. 

 

 

Vídeo 1 – Pensando na motivação da sua compra, veja o vídeo prestando atenção na 

imagem, leve o tempo que for necessário.  

Vídeo 2 – Pensando na motivação da sua compra, veja o vídeo prestando atenção na 

imagem, leve o tempo que for necessário. 

Vídeo 3 – Pensando na motivação da sua compra, veja o vídeo prestando atenção na 

imagem, leve o tempo que for necessário. 

 

Quebra de página. 

 

7. Avalie suas emoções de acordo com o que o vídeo fez você sentir 

Autônomo        Guiado 

Ignorado        Importante 

Controlador        Controlado 
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Influenciado        Influente 

Independente        Dependente 

Submisso        Dominante 

 

8. Avalie suas emoções de acordo com o que o vídeo fez você sentir 

Estimulado        Relaxado 

Emocionado        Calmo 

Frenético        Apático 

Inquieto        Quieto 

Desperto        Sonolento 

Motivado        Indiferente 

 

9. Avalie suas emoções de acordo com o que o vídeo fez você sentir 

Feliz        Infeliz 

Agradado        Aborrecido 

Satisfeito        Insatisfeito 

Alegre        Melancólico 

Esperançoso        Sem 

esperança 

Tranquilo        Entediado 

 

Quebra de página. 

 

10. Responda de acordo com o que a loja do vídeo fez você sentir 

 Discordo 

totalmente 

     Concordo 

totalmente 

Costumo comprar coisas 

espontaneamente 
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“Apenas faça isso” 

descreve a maneira como 

eu compro as coisas 

       

Costumo comprar coisas 

sem pensar 

       

“Vi e comprei” me 

descreve 

       

“Compre agora e pense 

depois” me descreve 

       

Ás vezes eu sinto como se 

comprasse coisas no calor 

do momento 

       

Eu compro coisas de 

acordo com o que estou 

sentindo no momento 

       

Eu planejo 

cuidadosamente a maioria 

das minhas compras 

       

Ás vezes eu sou um 

pouco imprudente sobre o 

que compro 

       

 

11. Responda de acordo com a loja do vídeo 

 Comple

tamente 

baixa 

     Completamente 

alta 

A probabilidade de eu 

adquirir este produto é... 

       

Se eu for comprar esse 

produto, eu consideraria 

comprar o que está com o 

preço visível 
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Com o preço visível, eu 

consideraria comprar o 

produto 

       

A probabilidade de eu 

considerar comprar este 

produto é... 

       

Minha vontade de comprar 

o produto é... 

       

 

12. Imagine se dentro da loja que foi demonstrada no vídeo, e responda as questões a seguir 

 

 Discordo totalmente      Concordo 

totalmente 

Realmente gostei de 

visitar esta loja 

       

Estou satisfeito com a 

loja 

       

A escolha de vir para a 

loja foi boa 

       

 

13. Imagine se dentro da loja apresentada no vídeo 

 Discordo 

totalmente 

     Concordo 

totalmente 

Eu pretendo voltar a esta loja 

para fazer compras no futuro 

       

Eu pretendo voltar a esta loja 

com mais frequência 

       

Eu pretendo aumentar o valor 

das minhas compras nesta loja 

       

 

14. Qual era o estilo musical que estava tocando no vídeo? 

MPB (  ) 
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Pop (  ) 

Axé (  ) 

Sertanejo Universitário (  ) 

Funk Carioca (  ) 

Heavy Metal (  ) 

Sem música (  ) 

 

15. Você reconheceu a loja do vídeo? Se sim, qual o nome da loja? 

16. Quanto tempo você acha que ficou vendo o vídeo? 

17. Pensando na sua motivação em ir visitar a loja do vídeo responda a seguir: 

 Discordo 

totalmente 

     Concordo 

totalmente 

Eu consegui realizar apenas o 

que eu queria nesta ida ao 

shopping 

       

Eu não poderia comprar o que 

eu realmente precisava 

       

Durante as compras, eu 

encontrei apenas o(s) item(s) 

que eu estava procurando 

       

Fiquei decepcionado, pois tive 

que ir a outra loja para 

completar minhas compras 

       

Sinto que esta ida ao shopping 

foi bem sucedida 

       

Eu me sinto muito inteligente 

sobre esta ida ao shopping 

       

Esta foi uma boa visita a loja, 

pois terminei rápido 

       

Para mim, fazer compras é uma 

aventura 

       

Acho fazer compras estimulante        

Comprar me faz sentir como se 

eu estivesse no meu próprio 

universo 

       

Quando estou de mal humor, eu 

vou ás compras para me sentir 

melhor 
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Para mim, fazer compras é uma 

forma de aliviar o estresse 

       

Vou ás compras quando quero 

me tratar como algo especial 

       

Gosto de fazer compras para os 

outros, pois quando eles se 

sentem bem, eu me sinto bem 

       

Eu gosto de comprar para meus 

amigos e familiares 

       

Eu gosto de ir ás compras para 

encontrar o presente perfeito 

para alguém 

       

Quando vou ás compras eu 

gosto de procurar por descontos 

       

Eu gosto de pechinchar quando 

eu vou ás compras 

       

Eu vou ás compras com os 

amigos ou familiares para 

socializar 

       

Eu gosto de socializar com os 

outros quando vou ás compras 

       

Ir as compras com outras 

pessoas gera uma experiência 

de união 

       

Vou as compras para me manter 

atento as tendências 

       

Vou as compras para me manter 

atualizado com a moda 

       

Vou as compras para ver os 

novos produtos disponíveis 

       

 

 

18. Pensando em moda e fast fashion responda de acordo com os seus sentimentos 

 Discordo 

totalmente 

     Concordo 

totalmente 

Eu costumo ter uma ou mais roupas 

de estilo mais moderno 
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Uma parte importante da minha vida 

e das atividades eu estava vestido(a) 

de forma inteligente 

       

Eu gosto de comprar roupas        

Eu gosto de pensar que sou um pouco 

boêmio 

       

Para as minhas necessidades de 

moda, eu estou cada vez mais 

comprando em boutiques ou lojas 

especializadas em moda ao invés de 

lojas de departamento 

       

Quando eu preciso escolher entre os 

dois eu geralmente me visto para 

ficar na moda e não para ficar 

confortável 
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APÊNDICE E - MANOVA e MANCOVA variáveis dependentes 

 

 

MANOVA 

Source Dependent Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model MédiaDominancia 246,426a 5 49,285 65,888 ,000 

MédiaAtivação 509,675b 5 101,935 117,665 ,000 

MédiaPrazer 644,458c 5 128,892 138,147 ,000 

MédiaImpulsi2 33,527d 5 6,705 6,802 ,000 

MédiaGeral 502,077e 5 100,415 161,171 ,000 

Intercept MédiaDominancia 4165,122 1 4165,122 5568,275 ,000 

MédiaAtivação 6515,531 1 6515,531 7520,958 ,000 

MédiaPrazer 4697,541 1 4697,541 5034,844 ,000 

MédiaImpulsi2 4476,177 1 4476,177 4540,577 ,000 

MédiaGeral 6059,598 1 6059,598 9725,906 ,000 

Manipulação MédiaDominancia 246,426 5 49,285 65,888 ,000 

MédiaAtivação 509,675 5 101,935 117,665 ,000 

MédiaPrazer 644,458 5 128,892 138,147 ,000 

MédiaImpulsi2 33,527 5 6,705 6,802 ,000 

MédiaGeral 502,077 5 100,415 161,171 ,000 

Error MédiaDominancia 198,222 265 ,748   

MédiaAtivação 229,574 265 ,866   

MédiaPrazer 247,247 265 ,933   

MédiaImpulsi2 261,241 265 ,986   

MédiaGeral 165,105 265 ,623   

Total MédiaDominancia 4615,583 271    

MédiaAtivação 7074,944 271    

MédiaPrazer 5625,778 271    

MédiaImpulsi2 4794,281 271    

MédiaGeral 6772,339 271    

Corrected Total MédiaDominancia 444,648 270    

MédiaAtivação 739,249 270    
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MédiaPrazer 891,705 270    

MédiaImpulsi2 294,768 270    

MédiaGeral 667,182 270    

a. R Squared = .554 (Adjusted R Squared = .546) 

b. R Squared = .689 (Adjusted R Squared = .684) 

c. R Squared = .723 (Adjusted R Squared = .717) 

d. R Squared = .114 (Adjusted R Squared = .097) 

e. R Squared = .753 (Adjusted R Squared = .748) 

 

 

MANCOVA 

Source Dependent Variable Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model MédiaDominancia 234,715a 6 39,119 49,194 ,000 

MédiaAtivação 497,061b 6 82,844 90,305 ,000 

MédiaPrazer 626,143c 6 104,357 103,744 ,000 

MédiaImpulsi2 44,489d 6 7,415 7,821 ,000 

MédiaGeral 484,722e 6 80,787 116,890 ,000 

Intercept MédiaDominancia 207,030 1 207,030 260,349 ,000 

MédiaAtivação 258,956 1 258,956 282,278 ,000 

MédiaPrazer 170,441 1 170,441 169,439 ,000 

MédiaImpulsi2 120,384 1 120,384 126,984 ,000 

MédiaGeral 210,088 1 210,088 303,974 ,000 

Manipulação * 

MédiaModa 

MédiaDominancia 234,715 6 39,119 49,194 ,000 

MédiaAtivação 497,061 6 82,844 90,305 ,000 

MédiaPrazer 626,143 6 104,357 103,744 ,000 

MédiaImpulsi2 44,489 6 7,415 7,821 ,000 

MédiaGeral 484,722 6 80,787 116,890 ,000 

Error MédiaDominancia 209,933 264 ,795   

MédiaAtivação 242,188 264 ,917   

MédiaPrazer 265,562 264 1,006   

MédiaImpulsi2 250,279 264 ,948   

MédiaGeral 182,460 264 ,691   

Total MédiaDominancia 4615,583 271    
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MédiaAtivação 7074,944 271    

MédiaPrazer 5625,778 271    

MédiaImpulsi2 4794,281 271    

MédiaGeral 6772,339 271    

Corrected Total MédiaDominancia 444,648 270    

MédiaAtivação 739,249 270    

MédiaPrazer 891,705 270    

MédiaImpulsi2 294,768 270    

MédiaGeral 667,182 270    

a. R Squared = .528 (Adjusted R Squared = .517) 

b. R Squared = .672 (Adjusted R Squared = .665) 

c. R Squared = .702 (Adjusted R Squared = .695) 

d. R Squared = .151 (Adjusted R Squared = .132) 

e. R Squared = .727 (Adjusted R Squared = .720) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

APÊNDICE F – ANCOVA e ANOVA HIPÓTESES 

 

 

ANCOVA dimensão Prazer 

Hedonico congruente vs incongruente Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 461,052a 2 230,526 157,929 ,000 315,859 1,000 

Intercept 43,853 1 43,853 30,043 ,000 30,043 1,000 

Manipulação * 

MédiaModa 

461,052 2 230,526 157,929 ,000 315,859 1,000 

Error 119,693 82 1,460     

Total 2191,333 85      

Corrected Total 580,745 84      

a. R Squared = .794 (Adjusted R Squared = .789) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

ANOVA dimensão Prazer 

Hedônico congruente vs incongruente Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 472,131a 1 472,131 360,790 ,000 360,790 1,000 

Intercept 1589,914 1 1589,914 1214,971 ,000 1214,971 1,000 

Manipulação 472,131 1 472,131 360,790 ,000 360,790 1,000 

Error 108,614 83 1,309     

Total 2191,333 85      

Corrected Total 580,745 84      

a. R Squared = .813 (Adjusted R Squared = .811) 

b. Computed using alpha = .05 
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ANCOVA dimensão Prazer 

Utilitario Congruente vs Incongruente Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 151,939a 2 75,969 90,885 ,000 181,771 1,000 

Intercept 60,511 1 60,511 72,392 ,000 72,392 1,000 

Manipulação * 

MédiaModa 

151,939 2 75,969 90,885 ,000 181,771 1,000 

Error 71,050 85 ,836     

Total 1884,111 88      

Corrected Total 222,989 87      

a. R Squared = .681 (Adjusted R Squared = .674) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANOVA dimensão Prazer 

Utilitário congruente vs Incongruente  Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 158,248a 1 158,248 210,213 ,000 210,213 1,000 

Intercept 1637,047 1 1637,047 2174,619 ,000 2174,619 1,000 

Manipulação 158,248 1 158,248 210,213 ,000 210,213 1,000 

Error 64,741 86 ,753     

Total 1884,111 88      

Corrected Total 222,989 87      

a. R Squared = .710 (Adjusted R Squared = .706) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANCOVA dimensão Prazer 

Hedonico congruente vs utilitário congruente  Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 24,569a 2 12,285 39,148 ,000 78,295 1,000 

Intercept 100,199 1 100,199 319,307 ,000 319,307 1,000 

Manipulação * MédiaModa 24,569 2 12,285 39,148 ,000 78,295 1,000 

Error 26,673 85 ,314     

Total 3387,417 88      

Corrected Total 51,242 87      

a. R Squared = .479 (Adjusted R Squared = .467) 

b. Computed using alpha = .05 
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ANOVA dimensão Prazer 

Hedonico congruente vs utilitário congruente  Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter Observed Powerb 

Corrected Model 23,175a 1 23,175 71,008 ,000 71,008 1,000 

Intercept 3347,099 1 3347,099 10255,673 ,000 10255,673 1,000 

Manipulação 23,175 1 23,175 71,008 ,000 71,008 1,000 

Error 28,067 86 ,326     

Total 3387,417 88      

Corrected Total 51,242 87      

a. R Squared = .452 (Adjusted R Squared = .446) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

ANCOVA dimensão Prazer 

Hedonico incongruente vs utilitário incongruente Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter Observed Powerb 

Corrected Model 23,725a 2 11,863 6,802 ,002 13,604 ,910 

Intercept 25,230 1 25,230 14,467 ,000 14,467 ,964 

Manipulação * MédiaModa 23,725 2 11,863 6,802 ,002 13,604 ,910 

Error 143,005 82 1,744     

Total 688,028 85      

Corrected Total 166,731 84      

a. R Squared = .142 (Adjusted R Squared = .121) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANOVA dimensão Prazer 

Hedonico incongruente vs utilitário incongruente  Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observ

ed 

Powerb 

Corrected Model 21,444a 1 21,444 12,250 ,001 12,250 ,933 

Intercept 518,740 1 518,740 296,347 ,000 296,347 1,000 

Manipulação 21,444 1 21,444 12,250 ,001 12,250 ,933 

Error 145,287 83 1,750     

Total 688,028 85      

Corrected Total 166,731 84      
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ANOVA dimensão Prazer 

Hedonico incongruente vs utilitário incongruente  Dependent Variable:MédiaPrazer 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observ

ed 

Powerb 

Corrected Model 21,444a 1 21,444 12,250 ,001 12,250 ,933 

Intercept 518,740 1 518,740 296,347 ,000 296,347 1,000 

Manipulação 21,444 1 21,444 12,250 ,001 12,250 ,933 

Error 145,287 83 1,750     

Total 688,028 85      

Corrected Total 166,731 84      

a. R Squared = .129 (Adjusted R Squared = .118) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

 

 

ANCOVA dimensão Ativação 

Música ambiente vs sem música  Dependent Variable:MédiaAtivação 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 473,183a 2 236,591 238,311 ,000 476,621 1,000 

Intercept 239,530 1 239,530 241,271 ,000 241,271 1,000 

Estímulo * MédiaModa 473,183 2 236,591 238,311 ,000 476,621 1,000 

Error 266,067 268 ,993     

Total 7074,944 271      

Corrected Total 739,249 270      

a. R Squared = .640 (Adjusted R Squared = .637) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANOVA dimensão Ativação 

Música ambiente vs sem música  Dependent Variable:MédiaAtivação 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 463,840a 1 463,840 453,047 ,000 453,047 1,000 

Intercept 4974,156 1 4974,156 4858,409 ,000 4858,409 1,000 

Estímulo 463,840 1 463,840 453,047 ,000 453,047 1,000 

Error 275,409 269 1,024     

Total 7074,944 271      

Corrected Total 739,249 270      
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ANOVA dimensão Ativação 

Música ambiente vs sem música  Dependent Variable:MédiaAtivação 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 463,840a 1 463,840 453,047 ,000 453,047 1,000 

Intercept 4974,156 1 4974,156 4858,409 ,000 4858,409 1,000 

Estímulo 463,840 1 463,840 453,047 ,000 453,047 1,000 

Error 275,409 269 1,024     

Total 7074,944 271      

Corrected Total 739,249 270      

a. R Squared = .627 (Adjusted R Squared = .626) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANCOVA dimensão Ativação 

Música Congruente vs incongruente  Dependent Variable:MédiaAtivação 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 32,611a 2 16,306 26,008 ,000 52,016 1,000 

Intercept 227,591 1 227,591 363,019 ,000 363,019 1,000 

Estímulo * MédiaModa 32,611 2 16,306 26,008 ,000 52,016 1,000 

Error 106,580 170 ,627     

Total 5998,806 173      

Corrected Total 139,191 172      

a. R Squared = .234 (Adjusted R Squared = .225) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANOVA dimensão Ativação 

Música Congruente vs incongruente  Dependent Variable:MédiaAtivação 

Source 

Type III Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter Observed Powerb 

Corrected Model 25,473a 1 25,473 38,304 ,000 38,304 1,000 

Intercept 5844,463 1 5844,463 8788,444 ,000 8788,444 1,000 

Estímulo 25,473 1 25,473 38,304 ,000 38,304 1,000 

Error 113,718 171 ,665     

Total 5998,806 173      

Corrected Total 139,191 172      

a. R Squared = .183 (Adjusted R Squared = .178) 

b. Computed using alpha = .05 
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ANCOVA dimensão Dominância 

Utilitário congruente vs incongruente Dependent Variable:MédiaDominancia 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 3,903a 3 1,301 3,210 ,027 9,630 ,721 

Intercept 68,147 1 68,147 168,148 ,000 168,148 1,000 

Manipulação ,858 1 ,858 2,118 ,149 2,118 ,301 

Manipulação * MédiaModa 2,117 2 1,058 2,611 ,079 5,223 ,507 

Error 34,044 84 ,405     

Total 1342,583 88      

Corrected Total 37,947 87      

a. R Squared = .103 (Adjusted R Squared = .071) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANOVA dimensão Dominância 

Utilitário congruente vs incongruente  Dependent Variable:MédiaDominancia 

Source 

Type III Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter Observed Powerb 

Corrected Model 1,786a 1 1,786 4,248 ,042 4,248 ,531 

Intercept 1306,157 1 1306,157 3106,418 ,000 3106,418 1,000 

Manipulação 1,786 1 1,786 4,248 ,042 4,248 ,531 

Error 36,160 86 ,420     

Total 1342,583 88      

Corrected Total 37,947 87      

a. R Squared = .047 (Adjusted R Squared = .036) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

 

 

 

ANCOVA dimensão Dominância 

Hedonico congruente vs Incongruente  Dependent Variable:MédiaDominancia 
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Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 233,729a 2 116,864 59,298 ,000 118,595 1,000 

Intercept 86,473 1 86,473 43,877 ,000 43,877 1,000 

Manipulação * MédiaModa 233,729 2 116,864 59,298 ,000 118,595 1,000 

Error 161,606 82 1,971     

Total 1720,889 85      

Corrected Total 395,335 84      

a. R Squared = .591 (Adjusted R Squared = .581) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

ANOVA dimensão Dominância 

Hedonico congruente vs Incongruente  Dependent Variable:MédiaDominancia 

Source 

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter Observed Powerb 

Corrected Model 243,814a 1 243,814 133,556 ,000 133,556 1,000 

Intercept 1338,780 1 1338,780 733,357 ,000 733,357 1,000 

Manipulação 243,814 1 243,814 133,556 ,000 133,556 1,000 

Error 151,521 83 1,826     

Total 1720,889 85      

Corrected Total 395,335 84      

a. R Squared = .617 (Adjusted R Squared = .612) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

ANCOVA dimensão Dominância 

Hedonico congruente vs utilitário congruente  Dependent Variable:MédiaDominancia 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 43,261a 2 21,631 23,510 ,000 47,021 1,000 

Intercept 43,461 1 43,461 47,239 ,000 47,239 1,000 

Manipulação * MédiaModa 43,261 2 21,631 23,510 ,000 47,021 1,000 

Error 78,203 85 ,920     

Total 918,472 88      

Corrected Total 121,464 87      

a. R Squared = .356 (Adjusted R Squared = .341) 

b. Computed using alpha = .05 
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ANOVA dimensão Dominância 

Hedonico congruente vs utilitário congruente  Dependent Variable:MédiaDominancia 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter Observed Powerb 

Corrected Model 45,337a 1 45,337 51,217 ,000 51,217 1,000 

Intercept 787,981 1 787,981 890,17

7 

,000 890,177 1,000 

Manipulação 45,337 1 45,337 51,217 ,000 51,217 1,000 

Error 76,127 86 ,885     

Total 918,472 88      

Corrected Total 121,464 87      

a. R Squared = .373 (Adjusted R Squared = .366) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

ANCOVA dimensão Dominância 

Hedonico incongruente vs utilitário incongruente  Dependent Variable:MédiaDominancia 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 51,742a 2 25,871 17,853 ,000 35,707 1,000 

Intercept 109,850 1 109,850 75,807 ,000 75,807 1,000 

Manipulação * MédiaModa 51,742 2 25,871 17,853 ,000 35,707 1,000 

Error 118,825 82 1,449     

Total 2145,000 85      

Corrected Total 170,567 84      

a. R Squared = .303 (Adjusted R Squared = .286) 

b. Computed using alpha = .05 

 

ANCOVA dimensão Dominância 

Hedonico incongruente vs utilitário incongruente  Dependent Variable:MédiaDominancia 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 59,013a 1 59,013 43,908 ,000 43,908 1,000 

Intercept 1982,199 1 1982,199 1474,820 ,000 1474,820 1,000 

Manipulação 59,013 1 59,013 43,908 ,000 43,908 1,000 

Error 111,554 83 1,344     

Total 2145,000 85      

Corrected Total 170,567 84      



107 

 

ANCOVA dimensão Dominância 

Hedonico incongruente vs utilitário incongruente  Dependent Variable:MédiaDominancia 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 51,742a 2 25,871 17,853 ,000 35,707 1,000 

Intercept 109,850 1 109,850 75,807 ,000 75,807 1,000 

Manipulação * MédiaModa 51,742 2 25,871 17,853 ,000 35,707 1,000 

Error 118,825 82 1,449     

Total 2145,000 85      

Corrected Total 170,567 84      

a. R Squared = .346 (Adjusted R Squared = .338) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANCOVA dimensão Avaliação Geral 

Hedônico Congruente vs Incongruente Dependent Variable:MédiaGeral 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter Observed Powerb 

Corrected Model 371,489a 2 185,744 210,138 ,000 420,277 1,000 

Intercept 42,101 1 42,101 47,630 ,000 47,630 1,000 

Manipulação * MédiaModa 371,489 2 185,744 210,138 ,000 420,277 1,000 

Error 72,481 82 ,884     

Total 1947,190 85      

Corrected Total 443,969 84      

a. R Squared = .837 (Adjusted R Squared = .833) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

ANOVA dimensão Avaliação Geral 

Hedonico Congruente vs Incongruente Dependent Variable:MédiaGeral 

Source 

Type III Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 386,539a 1 386,539 558,637 ,000 558,637 1,000 

Intercept 1485,132 1 1485,132 2146,352 ,000 2146,352 1,000 

Manipulação 386,539 1 386,539 558,637 ,000 558,637 1,000 

Error 57,430 83 ,692     

Total 1947,190 85      

Corrected Total 443,969 84      

a. R Squared = .871 (Adjusted R Squared = .869) 

b. Computed using alpha = .05 
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ANCOVA dimensão Avaliação Geral 

Utilitario congruente vs incongruente  Dependent Variable:MédiaGeral 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 27,306a 2 13,653 19,977 ,000 39,955 1,000 

Intercept 92,373 1 92,373 135,162 ,000 135,162 1,000 

Manipulação * MédiaModa 27,306 2 13,653 19,977 ,000 39,955 1,000 

Error 58,091 85 ,683     

Total 2632,661 88      

Corrected Total 85,397 87      

a. R Squared = .320 (Adjusted R Squared = .304) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

 

ANOVA dimensão Avaliação Geral 

Utilitário congruente vs incongruente  Dependent Variable:MédiaGeral 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 24,983a 1 24,983 35,563 ,000 35,563 1,000 

Intercept 2534,497 1 2534,497 3607,854 ,000 3607,854 1,000 

Manipulação 24,983 1 24,983 35,563 ,000 35,563 1,000 

Error 60,415 86 ,702     

Total 2632,661 88      

Corrected Total 85,397 87      

a. R Squared = .293 (Adjusted R Squared = .284) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

 

ANCOVA dimensão Avaliação Geral 

Hedonico incongruente vs utilitário incongruente  Dependent Variable:MédiaGeral 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 
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Corrected Model 171,965a 2 85,982 89,471 ,000 178,941 1,000 

Intercept 35,910 1 35,910 37,367 ,000 37,367 1,000 

Manipulação * MédiaModa 171,965 2 85,982 89,471 ,000 178,941 1,000 

Error 78,803 82 ,961     

Total 1267,033 85      

Corrected Total 250,768 84      

a. R Squared = .686 (Adjusted R Squared = .678) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

ANOVA dimensão Avaliação Geral 

Hedonico incongruente vs utilitário incongruente  Dependent Variable:MédiaGeral 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 165,090a 1 165,090 159,931 ,000 159,931 1,000 

Intercept 1006,510 1 1006,510 975,055 ,000 975,055 1,000 

Manipulação 165,090 1 165,090 159,931 ,000 159,931 1,000 

Error 85,678 83 1,032     

Total 1267,033 85      

Corrected Total 250,768 84      

a. R Squared = .658 (Adjusted R Squared = .654) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

 

 

ANCOVA dimensão Avaliação Geral 

Hedonico congruente vs utilitário congruente Dependent Variable:MédiaGeral 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model 3,861a 2 1,931 5,122 ,008 10,244 ,811 

Intercept 118,297 1 118,297 313,865 ,000 313,865 1,000 

Manipulação * MédiaModa 3,861 2 1,931 5,122 ,008 10,244 ,811 

Error 32,037 85 ,377     

Total 3312,818 88      

Corrected Total 35,898 87      

a. R Squared = .108 (Adjusted R Squared = .087) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANOVA dimensão Avaliação Geral 
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Hedonico congruente vs utilitário congruente  Dependent Variable:MédiaGeral 

Source 

Type III Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter Observed Powerb 

Corrected Model 3,730a 1 3,730 9,973 ,002 9,973 ,878 

Intercept 3280,254 1 3280,254 8769,820 ,000 8769,820 1,000 

Manipulação 3,730 1 3,730 9,973 ,002 9,973 ,878 

Error 32,167 86 ,374     

Total 3312,818 88      

Corrected Total 35,898 87      

a. R Squared = .104 (Adjusted R Squared = .093) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 

ANOVA Compra impulsiva 

Dependent Variable:MédiaImpulsi2 

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Corrected Model ,151a 1 ,151 ,138 ,711 ,138 ,066 

Intercept 4141,037 1 4141,037 3780,971 ,000 3780,971 1,000 

Estímulo ,151 1 ,151 ,138 ,711 ,138 ,066 

Error 294,617 269 1,095     

Total 4794,281 271      

Corrected Total 294,768 270      

a. R Squared = .001 (Adjusted R Squared = -.003) 

b. Computed using alpha = .05 

 

 


